
1

Istorijos skaitiniai

JONAS ALBERTAS NAKTINIS

RYTINIŲ  BALTŲ  GENČIŲ

JUDĖJIMAS  Į  VAKARUS

galima kupiškėnų tarmės kilmė

PAPILYS, 2016



2

UDK  811.172‘282
                       Ri-125

ISBN 978-609-8072-56-3

© Sudarytojas Jonas Albertas Naktinis

Tiražas 100 egz.

SL 216. Pasirašyta spaudai 2016-11-16. 8 sp. l.  Užs. Nr. 2449

Išleido, maketavo ir spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“, 
Beržų g. 52, LT-36147
El. p. užsakymai@paneveziospaustuve.lt
www.paneveziospaustuve.lt

Pirmame viršelyje panaudotas Anne Bobroff – Hajal,  
paskutiniame Ainos Vaičiulėnaitės piešiniai

Kilus neaiškumams teiraukitės tel. 8-676 32318



3

Turinys

  1. Pratarmė / 5
  2. Kas yra tas Papilys? / 7
  3. Kupiškėnų tarmės regione lietuviai vartoja žodžius, artimus latgalių kalbai / 10
  4. Dvigarsis –oi-  -  išskirtinis kupiškėnų tarmei būdingas bruožas
      Kokiu būdu galėjo atsirasti ši tarmė? / 11
  5. Genčių katilas / 16
  6. Krivičių pėdsakai Vabalninko krašte / 18
  7. Kur Lietuva įkurdino pabėgėlius iš Rusijos / 32
  8. K. Donelaičio „Metų“ kalba ir hipotezė apie krivičių migraciją / 33
  9. Raguva seniau / 36
10. Vietovardžiai apie Ramygalą / 38
11. O jei nuo Ramygalos į kitą pusę? / 40
12. Kelių galai. Lėnas. Užulėnis / 45
13. Tikėtinas baltų genčių judėjimo kelias / 50
14. Epilogas / 53
15. Vaizdai / 59



4



5

PRATARMĖ

Kupiškėnų tarmė įsišaknijo manyje nuo pat vaikystės. Prisimenu, lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos net per pertraukas kabindavosi: baikite čia švebeldžiuoti (jos nesakydavo, kad čia 
mužikų kalba), kalbėkite gražiąja literatūrine lietuvių kalba. Laikas padarė savo. Tarmių maišymasis 
kolūkinės gamybos metu reikalavo didesnio tempo, kad nereikėtų sukti galvos dėl to, kas ką ne taip 
pasakė (pvz., anų dian jis vianais dviračiais įsigrūdo mono kieman), papiliečių kalba išliko tik 
senesnių tarpe. 

Tik XXI amžiuje sužinojau, kad yra latvių ir latgalių kalbos. Pajutau pavydą. Išleisti keturi 
tomai Kupiškėnų žodyno (dr. Klementina Vosylytė), bet kaip buvo vadinama tarme, taip ir liko. 
Pastebėjau didelį panašumą tarp latgalių ir kupiškėnų pavardžių, tarp tariamų žodžių, nors atstumas 
yra apie 150 km. Panorau  padiskutuoti su skambiu vardu pasivadinusiu Latgalių tyrimo centru. Kai 
suprato, kad apie latgalius aš kai ką žinau, spruko tolyn. Internete paprasta pasprukti.

Su Lietuvos recenzentais bendrauti taip pat sunkiai ėjosi. Pagal liaudies posakį: vienas apie 
tiltus, kitas apie miltus. Pagaliau susigaudžiau, kas man yra sakoma. Kur lendi? Kas tu toks? Esi 
ne savas, be pažinčių. Čia tau ne tiesmukų ir atlapaširdžių fizikų, čia filologų klanas. Čia mes
sprendžiame, apie ką galima kalbėti, o apie ką ne. Prisiminiau tragišką kalbininko profesoriaus Jono 
Kazlausko likimą. Kokios yra išlikusios jėgos ir kiek jų, valdančių šį klaną? 

Vis prasikiša noras pagražinti istoriją. Prieš kelis metus internete skaičiau Pandėlio 
baudžiauninkų sukurtas eiles apie sunkią savo dalią. Ponas nuvarė nuo įdirbtos ir įtręštos žemės kelis 
savo valstiečius, pasikvietė iš Lenkijos draugų ir jiems atidavė tas žemes. Valstiečiai buvo verčiami 
pirkti degtinę, pono  degtinės varykloje pagamintą. Ir štai dabar, po kelių metų internete tų eilių 
neliko. Neliko ir pasakojimų. Kokia dabar graži istorija apie pono gyvenimą, dievobaimingumą, jo 
darbus.

Ši knygelė apie kai kuriuos pastebėjimus, liečiančius rytinių baltų gentis, jų migracijos kelius 
į vakarus. Apie migracijos priežastis mažai.
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KAS  YR  TAS  PAPILYS?

1541 m. Papilio dvarą iš Astikų gavo kunigaikštis Radvila Rudasis. Tad ką gi reiškia šis 
pavadinimas? Žmonėms būdinga greitai, daug nesukant galvos, nesigilinant į istoriją, paaiškinti 
reikalo esmę. Dukurniai jiems tai du Kurniai (broliai ar pusbroliai), kurie galėjo gyventi tame kaime 
Kučgalys – tai kūčių galas (nors niekas negali paaiškinti kuo tos kūtės buvo ypatingos).

Raščiūnų kaime turėjo būti daug raštingų žmonių, nes kaimas taip pavadintas. Iš kur nuošaliame  
kaime prie miškų miškelių raštingi žmonės? Užmirštama, kad XVI amžiuje kaimiečiai masiškai 
buvo neraštingi. Aiškintojams neateina  į galvą aiškinimo paieškoti tarp kitų žodžių. O tokie yra 
senovinis ‚rosčist‘ ir dabartinis ‚rasčistit‘. Tai reiškia, kad žmonės pjovė, rovė krūmus, džiovino ir 
degino juos, tais pelenais tręšė atsiradusius laukus. Lydyminė žemdirbystė. Pirmaisiais metais po 
tręšimo pelenais derlius būdavo neblogas. 

Aiškintojams čia viskas paprasta: Papilys – tai kažkas prie pilies. Žr. ankstyvąjį 1606 m. 
užrašą.

Kas netinka šiam aiškinimui, iškart atmetama. Neužkliūna, kad žodžio ‚pilis‘ šiame krašte 
nuo senovės nebuvo. Buvo „zomkėlis“. Neužkliūna, kad miestelis buvo pastatytas už kilometro 
nuo zomkėlio, kitoje upės pusėje. Neužkliūna, kad senovėje bajorai, žemininkai nuo valstiečių 
įsikurdavo atskirai. Kunigaikščiai tuo labiau ne išimtis. Neįtikėtina, kad Radviloms būtų patikę, kad 
aplink lakstytų kaimiečių vaikai, šunys, paršai. Jei Papilys – tai kažkas šalia pilies, tai kas tuomet 
Popeleviči, 15 kiemų kaimas miškų glūdumoje Ašmenos vaivadijoje netoli Vilniaus? Papiliečiai (žr. 
vietovės schemą)?

AŠMENA        SMURGAINYS
       360               302
  Voiniči   7
             Girios  19

          Girios  16
  Popeleviči   15

          KRĖVA   202
ALKSNĖNAI 
          139

O atsakymas paprastas. Telieka žodyje Popiel nekreipti dėmesio į lenkų raštininkų įterptą ‚i‘ ir 
pažiūrėti į baltarusių žodyną. POPEL – tai pelenai. PELENŲ miestelis. Pelenų dvaras. Atitinkamai 
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Popeleviči – tai Pelaniai. Kaimas kuriam pavadinimas duotas todėl, kad buvo daug žmonių, dirbančių 
su pelenais. Netoliese kaimas (su 139 kiemais?) Alksnėnai (Olšany). Kaip žinoma, alksnis - tai 
medis, kuris niekam tiek netinka, kaip pelenams gaminti. Senovėje, kol muilas dar nebuvo išrastas, 
iš pelenų pagamintas šarmas buvo gera skalbimo priemonė.

Žemė vis pasiima žmones, kurie iš savo artimųjų žinojo, kur Papilyje buvo laivų prieplauka. 
Ties senojo miestelio viduriu. Dabar ten upelis klampiais pakraščiais ir tarsi niekada nieko nebuvo. 
Taigi, buvo pelenai ir buvo laiveliai. Pavardės ir vietovės tai patvirtina. Kugieniai (kuginieks – 
latviams laivininkas). Pelaniai, Kubiliai, Ušeckai, Svilai, Unglininkai. Reikia tik pasidžiaugti mūsų 
protėviais, kurie sugebėjo susivienyti dideliems darbams. Kugieniai darė laivelius, Ušeckai kubilus, 
Pelaniai degino krūmus iki pelenų. Tuos pelenus pylė į kubilus ir plukdė į didelius miestus. Vietovės, 
vadintos Kuginiais, buvo dviejose vietose – prie Biržų girios ir prie Salamiesčio girios. Šiandien mes 
negalime pamatyti nei tų pelenų, nei tų laivelių, liko unikalios pavardės, būdingos tik šiam kraštui, 
liko buvusių kaimų pavadinimai. Galime įžiūrėti tris pelenų kelius, buvusius šiame krašte. Vienas  - 
Ilguoju upeliu nuo Kupreliškio iki Apaščios, toliau pro Kuginius Svilius, Unglininkus. Kitas – pagal 
Biržų girią, gal būt Žemutinės Gervės ir kitais upeliais pro Pelaniškį į Rovėją ir toliau. Trečias – nuo 
Papilio (Pelenų) Rovėja pro Kubilius ir Ageniškį į Nemunėlį ir toliau. Smetoniniais laikais buvo 
bandyta Ageniškį pervadinti Uogeniškiu. Bet nepakankamai buvo apgalvoti kiti variantai.

Akivaizdu, kad vietovė gavo pavadinimą nuo lenkiško žodžio ‚ogien‘ – ugnis. Lietuviškai 
pasakius, tai Ugniškiai. Kodėl senovėje ten kūrenosi ugnis, dabar sunku pasakyti. Ar tai buvo 
šventoji ugnis, ar alksnius ir gluosnius pelenais verčianti. 

Taigi, žodis Papilys turėtų sukelti ne pilies, bet pelenų įvaizdį. Raščiūnai, apie kuriuos 
kalbėjome, kurie irgi susieti su pelenais, yra per 11 km į rytus nuo Papilio. Toliausiai nuo Papilio 
yra kaimas Popelevo (žr. žemėlapio fragmentą žemiau), kuris yra net už Smolensko, prie Kozelsko 
(Kazliškio, lietuviškai sakant).

Taigi, pelenų verslas buvo paplitęs didelėje baltų apgyvendintoje teritorijoje. Kitas verslas, 
atsispindėjęs vietovardžiuose, buvo smalos gamyba. Tokie miestai kaip Smolenskas atsirado iš 
mažesnių kaimų, žmonių susibūrimų, vadintų Smolevičiais. 5 km į pietvakarius nuo Papilio yra 
kaimas Smaliečiai, seniau kažkodėl paslaptingai vadintas Tortulanais. Ar čia subėgo tie, kurie ilgai 
buvo kankinti, ar jų pagaminta smala buvo skirta taip pat ir kankinimams (torturae – kankinimai)? 
Papilio dvare ilgą laiką buvo pavardė Smalalis.

Pav. Kaimas Popelevo maždaug 100 km už Smolensko, netoli Kozelsko. Truputį žemiau – 
vietovė Verby – Gluosniai. Gluosnis arba žilvitis - medis, greit augantis, labai tinkantis pelenams 
gaminti. Maskvos galybei stiprėjant, kunigaikščiai Oginskiai nuo Kozelsko patraukė Lietuvos 
link.  Prie Kozelsko  matome pavaizduotą upę Kliutomą, jos pavadinimas ne slaviškos prigimties. 
Kozelskas yra ant Žizdros upės kranto.
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Taip užrašytas Papilys cariniame 1865 m. žemėlapyje. POPEL bltrus. – PELENAI.
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KUPIŠKĖNŲ TARMĖS REGIONE  LIETUVIAI  VARTOJA  
LATGALIŲ  KALBAI  ARTIMUS  ŽODŽIUS 

Ar tikrai taip yra? Palyginkime.
Latviai Neciūnai -Gajūnai Latgaliai Garšvos – Kojugalis – 

Šogda – Staponiškis 
Kakts Nutūpe musela man un 

kaktõs
Kokts Nutupa musala mon unt 

kóktos
Tēvs Tėvas Tāvs Tav(u)s
Ozols Ąžuols Ūzuls Ūžuolus
Nākt Ateit Atīt Atait

Labdien Laba diena Loba dīna Lobų dienų
Vakars Vakars Vokors Vokar(u)s
Gabals Gabals Gobols Gobol(u)s

Kreisa roka Kaire runka Kairuo rūka Kaira runku
Vārpa Varpa Vuorpa Vorpu

Pagrabs Pagrabas Pogrobs Pogrob(u)s
Mans Mans Muns Mono
Meita Merga Mārga Marga
Klejot Klajoti Volkuotis; kleivuot Volkiotis

Saaukstēties Persišaldyt Puorsaļt Paršolt
Deguts Deguts Daguts Dagutus
Darbs Darb(u)s Dorbs Dorb(u)s
Rati Ratai Roti Rotai
Gans Tas, kas gano, piemuo Gons Tas, kas gono, piamo

Ganoma pieva Gonomu pievu
Ledus Ledas Lads Ladus
Medus Medus Mads Madus
Mazs Maž(u)s Mozs Možus
Adata Adata Odota Odotu 
Pūce Pelėda Palāda Paladu

Vanagi Vanagai Vonogi Vonagai
Savs Savs Sovs Sov(u)s
Balts Baltus Bolts Bolt(u)s
Saka Sako Soka Soko
Kaps Kapas Kops Kopus
Kakls Kakl(u)s Koklys Koklus
Kalns Kalns Kolns Kolnus

Perkons Perkūns Pārkiuņs Parkūn(u)s
Nams Namas Noms Nomus
Badīgs Išbadėjįs, alkans Olkons Olkanus
Bads Mūsų žmonys senei 

bemate badu
Bods Mūsų žmonas sanai 

bamota bodų
Pakulas Pakulos Pokolys Pokulos
Garšīgī Gardžei, skanei Gordai Gordžiai
Gals Gal(u)s Gols Golus (pabaiga)
Saka Sako Soka Soko

Vējš nūlauž obeli 
boltu

Vėjus nulaužia obelį 
boltų

Vasara Vasara Vosora Vosaru
Untons Untonus
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Tur būt nekilo abejonių, kad  kupiškėnų tarmėje pilna žodžių iš latgalių, bet ne iš latvių. 
Naronskis savo žemėlapyje (XVII a. vidurys) Latvygalą žymi kaip ,,Lotwegole“. Valsčių  

(Ageniškio ir Papilio) riba kažkodėl buvo maždaug ten, kur buvo  tarmių riba. Naronskio žemėlapio 
(XVII a. vidurys) Kraštai ( Kroszty - kieno pakraštys čia buvo?) ir Latvygala (Lotwegole) išskirti 
linija, nes šios žemės tuometu nepriklausė Papilio dvarui. Pagal kokius požymius ši žemė buvo 
išskirta iš visos ir kunigaikščio Radvilos (Rudojo?) padovanota Skrobovičiui? Ar Skrobovičius 
buvo kilęs iš Latgalos (ten radome pavardes Skraba, Skrabis, Skrebelovna, Skrebovna, Skryban, 
Skrobe, kaimus Skraby, Skrebi, Skrobi)? Aptikome apie 500 artimų pavardžių kupiškėnų  tarmės ir 
latgalių teritorijose.

Plačiau apie lietuvių ir latgalių ryšius knygelėje.  J.A. Naktinis. Ir kas gi atonešia čia tų sanojų 
kalbų, p. 9 – 33. Papilys, 2013. UAB „Panevėžio spaustuvė“.

DVIGARSIS  - OI -  - KUPIŠKĖNŲ TARMĖS 
IŠSKIRTINIS BRUOŽAS. 

KAIP GALĖJO SUSIDARYTI ŠI TARMĖ?

Kokie tie žodžiai, turį tokį dvigarsį? 
Boila, loima, koilis, doigus, doiktus, loibus, roibus, moigyt, loistyt, loidyt, įsipoiniot, 

kloidžiot, boikis, kroigus, nagoika, razboinikus, voikšto, troiško, kunigoikštis, koimus, žoibus, 
Gavanoičia, Žaldokoičia ir kt.. Didžiajame lietuvių kalbos masyve tokių žodžių beveik nėra. Tik 
toj dienoj, ketvirtoj valandoj. O daugiau? Latvių kalboje irgi tuščia. 

O štai pas latgalius visai kas kita. Štai kokie žodžiai su  –oi-  vartojami šiandien straipsniuose 
ir poezijoje: kolpoj, aplīcinoj, atguojs, atsaspaguļoj, guopdoj, zeimoj, struodoj, dadzynoj, rysynoj, 
paspringoj, juospuokurtoj, kuorsynoj, juolītoj, sagloboj, skuborsnoj, runoj, voi, juososakņoj, 
juoīkuop, juosekoj, paprīcinoj, sakupluojs, joizsrunoj ir kt.    

Kai parodome panšumus recenzentams, jie lyg užprašyti tylėti, ilgai tyli, lyg nesuprasdami, 
kad šiose gentyse yra didelis vartojamų žodžių artumas. Mamytai – muotei, savom – sovom, paršolt 
– puorsalt, asum – asam, Untonus – Ontuons, Pučkys – Pučkovski, Prakapas – Prakapionek, Puluikis 
– Pulucova, Kuciūnai – Kucini, Lazdenis – Lozdan, Gražys – Grazul, Raudanis – Rovdan ir t.t. Gal 
juos trikdo  atstumas? Tarp latgalių ir kupiškėnų dabar apie 150 km.

Radome vietų, kur kažkada kelios gentys gyveno arti, galėjo indukuoti vieni kitiems minėto 
dvigarsio vartojimą [1, 2]. Atsiverskite šiame žemėlapyje lapą 13-8. Tai bus Mogiliovo ir Vitebsko 
gubernijos. Carinis 1865 m. karinis žemėlapis. 1 colis – 3 varstai.  Šiame lape rasite Z. Litvinova 
– Litvinų užusienis. Neparašyta, kiek gyventojų čia. Už keleto kilometrų į pietus- Latyši – Latviai 
(4 kiemai). I rytus nuo šių Baltasis ežeras, kitoje jo pusėje už keleto kilometrų Latigol‘ – Latgala 
(20 kiemų). I šiaurę nuo jos Moskali -Maskoliai. Kas davė tokį pavadinimą, juk ne savi?. Kaip 
suprantate, buvo praėję 70 metų nuo LDK okupacijos ir pirmojo padalijimo. Pro kai kuriuos 
vietovardžius dar  kyšo buvę baltų duotieji. Kurmeleva – Kurmeliai, Budniki – Budnikai, Agryzkova 
– Nuograuža, Dovga – Daugai (16 kiemų, tik neaišku, kieno jie), Kiri – Kiriai, Soina – Seinai, 
Kroni – Kriaunos, Šarki – Šarkiai, Šanečina – Šančiai, Lešči - ?, Goriane – Gariūnai, Koroli – 
Karaliai, Moskalenki – Maskoliai, Selišče – Sėlynė, Kezova – Keziai, Latygovo – Latygava (17 
kiemų), Butany – Butėnai, Mazury – Mozūrai, Kuleši – Kuliešiai, Šili – Šiliai, Naviaki – Naujokai 
(22 kiemai), Kedino – Kedainiai, Obol‘ – Obolė (upelis), Kavlany – Kaulėnai (13 kiemų), Buboly 
– Buboliai, Vedreni – Viedrynai (35 kiemai). Zosina – Žąsino (upelis), Giriane – Girionys (11 
kiemų), Vityn‘ – Vytinė, Belica – Bielica, Uzrečje – Užupis, Z. Odinota – Vienišoji, Pasad – Pasodė 
(27), Vakory – Vakariai, Latygol‘ – Latgala (28), Pucki – Pučkiai (20), Z. Suvoloka – Suvalkų 
užusienis, Burbin – Burbinė, Budnia – Budynė, Serkuti – Serkučiai (24), Logi – Lokiai (4), Rasna 
– Rasna (10), Sekirna – Sekirinė (2), Prusskaja Kol. – Prūsų varpinė (5), Pruspiči – Prūsai, Didava 
– Didava, Boliuta – Baliuta (56), Ridomlia – Ridomlė (30), Obolcy – OBOLCAI - Obelynė (63), 
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Šupeni – Šiupieniai, Subačeva – Subačius, Smoliany – SMALIEČIAI (338), Litusava – Lietusava,  
Margoicy – Margučiai,  Kucino – Kuciūnai, Licviaki – Lietuviai, Šipuli – Šipuliai, Rudyje – Rudieji, 
Kuty – Kutai, prie Baltojo ežero užsilikusi Bėlė - ?

13-9 lape pamatytunėte Lukesy – Lukesos, Plpi – Plepiai, Veina – Viena, Tverica – Tverė, 
Nekliudy – Nekliudos, Šestaki – Šeštokai, Medino – Medinos, Abolonje- Obeliai, Voloty – Volotai 
(taigi, krivičių kaimas). Didovo – Didieji, Buda – Būda, Klevec – Klevai, Viaterje – Vėtrūnai, 
Volkovo – Vilkai? Valkiūnai? Pasod – Pasodė, Lubnia – Lubnia (kupiškėnų vartojamas). Staigmena 
buvo čia perskaityti Gerasimovo karely – Gerasimų karelai. Kodėl jie taip pavadinti? 

Litivli – Lietuviai? Didesnės vietovės netoliese – Ledai ir Senno –Sena. Sena – Korolevičiai 
– Kaplanai –Sapiegos – Latygava (Latgala, 28 kiemai), taigi, jau trečiasis latgalių. Netoliese Borovo 
ir Saro ež. Netoliese teka Dniepras. Čia pat Chochlovo – Chocholai, Červonnyje Doncy – Raudonieji 
doniečiai. 

Taigi, buvo teritorija tarp Oršos ir Tverės kunigaikštystės, kur buvo įvairių genčių mišinys. 
Chocholai, doniečiai, karelai, krivičiai, maskoliai, latgaliai, latviai, lietuviai. Čia jie galėjo pasikeisti 
kalbos manieromis. Priminsime, kad iš Tverės kunigaikštystės buvo kilusi antroji Didžiojo 
kunigaikščio Algirdo žmona Julijona. 13-9 lape aptikome tik vieną karelų kaimą. Tuo tarpu kitoje 
buvusios kunigaikštystės pusėje jų buvo daug daugiau [1]:

Karelai ir suomiai priklauso prie tų, kurie ypač mėgsta –oi- . Ajoin, ajoitainan, alkusoitto,aloittaa, 
arvioida, aurinkoinen, avoimuus, avoin, avojaloin, elinkelpoinen, ennakoida, haavoittva, harjoilteltu, 
harjoittaja, harvoin, hikoilu, himoita, hoikka, hoito, hairioita, iloinen, ihannoida, iloisen, innoissaan, 
isoisä, kaksitoista, kiihkoilu, kirjoita, koira, koiruoho, koivikko, koivu, kunnioitus, köysi, loimi, 
loista, noivi, noita, noituus, oikea, oiva, oikku, osoite, peloissaan, poimia, rajoita, rauhoitu, poissa, 
roiske, roil, roisto, sanoi, simuloide, soija, soilea, soinen, soiro, soitello, soitanut, toimi, toimisto, 
toimitus, toinen, toipilas, toistan, toive, ulkoinen, voida, voide, voihkia, voima, voisi, voittaa, 
vakoilu, valkoiset, valikoiva. Nors  šiaip bendrų žodžių mažai: vaivods – vaivada, paimen – piemuo, 
sipuli –svogūnas, skuja – skuja, soija –soja, skup – supirkimas, laivi – laivas, suva – šuva, vaha – 
vaškas, valka – valká. Idomus žodis yra voittaa – nugalėti, įveikti. Tai reiškia, kad pirminė mūsiškio 
žodžio vaitas prasmė galėjo būti: tai žmogus, kuris tave įveikia. Žodis, atsiradęs žiloje senovėje, 
bendraujant su finų gentimis. Vaito dvare turėjai klausyti, kitaip galėjo liūdnai baigtis. Taip pat
slavų voit – viršaitis, tavo viršininkas. Suomių valitut – atimti. Slavų povalit‘ – pargriauti. Mes 
sakome pavelti. Jei pargriausi, tai greičiausiai ir atimsi. Taigi, ankstyvas žodis, kai  būsimos gentys  
buvo arti ir daugiau bendravo. Toimisto – patarnavimas. Kreipdamiesi į kitą ir mandagiai sakydami 
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„tamsta“, mes dažniausiai iš jo tikimės malonės, kažkokio patarnavimo. Loista – veltėdis. Papiliečiai 
sako: palaistuvis, kas reiškia pasileidėlis. Pasileidėlis, kaip koks narkomanas, įkritęs į malonumų 
liūną, nieko daugiau nebenori veikti, tampa veltėdžiu. Valkoinen – baltarankis, baltasis. Papilietis 
pasakytų: volkiokis ba dorbo ir būs‘ baltarunkis... Taigi, Valkiūnas yra tas, kuris kažką velka, arba 
vaikšto, bastosi be darbo, išlikdamas baltarankiu... O štai suomių paimen tinka tik mūsiškis piemuo. 
Kitų genčių žodžiai (gans, gons, pastuch) yra toli. 

Dar viena gentis į minėtų tarpą įsimaišiusi – rusai (maskoliai, kaip juos vadino). Kojka, mojka, 
bojkij, pokoj, stojkij, gluchoj, nemoj, morskoj, voit, boj, bojnia, bosoj, voj, vojna, vojt, geroj, 
gnojnyj, gromovoj, gruboj, dvojnik, dvojka, dorogoj, durnoj, duchovoj, duševoj, živoj, žirovoj, 
mirovoj, Zavojskij (pavardė), zapoj, zastoj, znojnyj, inoj, zvukovoj, zemnoj, kakoj, kolcevoj, 
konvoj, koncevoj, kosoj, kočevoj, krivoj, krovianoj, liuboj, sloj, moj, nazojlivyj,napoitj, nastojka, 
spokojnyj, otojti, moj, pojti, pokojnik, pripoj, propojca, prostoj, poj, sojti, strojka, trojka, chvojnyj, 
sviatoj, Coj (pavardė).

Nuo jų neatsilieka baltarusiai. Adboj, adnoičy, asvoicj, boj, boikij, voinski, vyboina, viasnoj, 
geroj, gnoj, dastoiny, dvoičy, doilid, zaboica, zasvoivac‘, zimoj, kroic‘, loj, napojvac‘, nastoiliva, 
nepakoica, nespakoina, po – svojmu, pa- moimu, pryboj, ranicoi, razboinik, samastoiny, svoj, 
sloj, sloik, spakoina stojla, stojma, stojka, stroj, strojny, tvoj, toj, trojca, trojka, udoj, ustoj, taboj, 
uzbroic‘, ugnoivac‘ ir kt. 

Taigi, ne tik slaviški žodžiai mus pasiekė. Genčių katile, kokį aptikome netoli Oršos, prie 
Baltojo ežero, Tverės kunigaikštystės pakraštyje, buvo visos prielaidos atsirasti –oi-. 

Dar daugiau, yra didelis, įspūdingas panašumas tarp kupiškėnų tarmės ir baltarusių kalbos: 

Baltarusiai        Kajugalis        Baltarusiai       Kajugalis           Baltarusiai       Kajugalis
ablava ablavu kliokat kleketuot pivonia panaviju
abmiarkouvacj pamierkavot klopat klopatus plug plūgus
abraz obrazus kmen kmynus popel palanai
abrus abrūsus koler kolerus porach porokus
abudzicj pabudint komin kominus potym po to
abzac abzacus konauka kandzeris pracaunik pracaunykus
adbudavacj pabudavot konik konikus praklion prakliantus
adnoiči anočios korova korva pralic’ praliet
advaga atvogu košyk košikus pramazac’ pramazint
adviortka atviortku koudra kaldra prasic’ paprašyt
agulny agulniai kouš kaušus pravadyr pravadyrius
alovak alupku krama kromus primusic primusint
anuča autus kravec kriaučius pry pria
aučina avikailis kryvy kreivus prosty prostus
avečka avala kudlaty kudlotus puchovy pūkų
avios ovižu kvietka kvietkus pustynia pustyniu
biaroza baržus lagodny lagadnus ragaty raguotus
bludzic’ blūdyt lancug linciūgus razbojnik razboinikus
bruk brukus ledzj-ledzj liad-liad razumny razumnus
bul’ba bulbu liampačka liampala rediska ridikėlis
bunt buntus lopuch lapūkus rychtavatj riktavot
burak burokus maci močiu rou rovus
burbalka burbulus mačecha močiaku rozum rozumus
burčac‘ burčyt maliavacj muliavot samovar samovarus
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cacka cacka marycj marint sereda saradu
cana cieniu markotny markotnus sirata siratala
celiacina telienu marudzicj marūdyt sklad skladukus
cerci trint merac’ mieruot skliop skliapus
chaltura chaltura merkavac’ pasimierkavot skrynka skrynala
chlopčuk klapčiukus morkva morku skupy skūpus
chmelny pachmielnus mučycj mūčyt skura skūra
chvaroba kvarabu mur mūrus slaby slabakus
cialia telius naga nogos slojik slojkus
cikavy ciekavus nasouka nosina slouny slounus
ciocia ciocia navalačka novačkalus smak smokus
ciotka tatula navina navynu smala smala
ciucka ciuckis nemažlivy nemožnus smercj smertis
cybulia cibulis nepagoda nepagadu smiatana smatonu
cybulia cibulis nerazumny barazumis snežka snežku
cyc cit neruchomy nerušiojamus sokal sokolus
cygan čigonus neščaslivy nečeslyvus soska soskia
cyrkulj cirkulis niačisty nečystus spakojny spakainus
cyrulnik ciriulnikus niamy nėčius spalicj supalint
adnoičy anočios niamožna nemožnu sprėčka sprėčytis
cotny čiotnus norau noravus subota subatu
cud cūdus nudny nūdnus suchar sukoris
cudouna cūdai pabudovacj pabūdavot svat svotus
cukar cukrus pabudzicj pabūdavot sviata švinta
cvik čviekus pacuk pacukus šaitan šiatonus
čainik čainikus padkova potkavu šalik šolikus
čaraunik čeraunikus padkova potkavu šarlatan šarlatanus
čarka čerku padla padla šavec šiaučius
čarpak čerpokus padloga padlagu ščania šuniukus
časnok česnokus paduška podušku škada iškadu
čatyry keturi pakaracj pakorot škadavac‘ iškadavot
čysty čystus pakulj pakol šklianka stiklina
čučala čiučiala pakuta pakūtu šmat šmotus
darma darmai pančochi punčiakos šouk šilkus
dren’ drenis panedzialek ponedielnikus špik špikus
drukar išdrukavot papera popieris špikus

parasia paršus špiljka špilku
dzesentnik desentnykus parason parasonus špulia špuliu
dziakavac’ dakavot pasag pasogu šuler šuleris
fartuch kvartūkus paškodzicj paškūdyt šumn šumnus
fortačka fortočku paštouka paštorka švager švogeris
jazmin jazminus pazyčycj pažyčyt tarka torku
juška juškos pazvanicj pazvonyt tata tata
kalečic‘ sukoliečyt pažar pozarus trėska traskos
Kaliady Kaliados peredača peredačius usia visu
kaliandar kalindorius piacj pinki valic‘ pavoliot
kaloda kaloda piačac‘ piačėtis vandrouka vandravot

Baltarusiai       Kajugalis          Baltarusiai     Kajugalis             Baltarusiai       Kajugalis
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kamora kamaru piačy pėčius varažba varožijumus
kaša košia piarun parkūnus vygody vigadu
kaubasa kilbasu piatelnia patalniu voka akis
kaziol kozilus piatruška patrušku volcha alksnis
kiravacj kieravot piernik piernikus vusy ūsai
kirmaš kermošius pila pielu zababony zababonai
kislata kislatu pilavac’ pielavot zabava zabovu
klecj klatis piokla paklu žanaty žianotus
kliocka kleckai pirog pyrogus žadac‘ žadėt
ličba ličbu litara litaru žvir žvyrus
gvalt gvoltus maci močiu zgrabny zgrabnus
bo bo* lyčynka ličynu šlejka šleiku
sklep skliapus ratavac‘ ratavot rozum rozumus
klenčic‘ kliančyt táta táta tolk tolkus
abcugi apciūgai brudny brudnus paradak paradkus

• - paaiškinimas tarmiškam žodelyčiui „bo“:  Nevolkiok naujojo ploščiuko, bo neturės‘ ko 
apsivilkt švintoj dianoj...

Lentelėje po žodžiu Kajugalis slypi ir kiti aplinkiniai kaimai: Garšvos, Staponiškis, Šokda. 
Kajugalis buvo per 5 km nuo Papilio.

Ir taip prieiname prie pagrindinės prielaidos, kylančios iš visų pateiktų faktų:
Kažkurioje baltarusių kalbos vystymosi fazėje dalis baltų genčių žmonių, buvusių genčių 

katile, atitrūko nuo bendros masės ir persikėlė į naują teritoriją tarp Čedasų, Kvetkų, Papilio, 
Pandėlio, Skapiškio, Kupiškio, Šimonių ir Vabalninko. Kai kas nuėjo dar toliau.

1.       http:// tverzha.ru/ archives/category/ziamlia
2.       http://www.etomesto.ru/shubert/?guberniya=10
3.      J.A.Naktinis, Kristijono Donelaičio kalba ir hipotezė apie krivičių (gudų) migraciją. 
      Krantai, 2014,4, 72 – 75.

Sekančiuose lapuose pamatysite, kaip atrodo genčių katilo dalis žemėlapyje (lapai 13 – 8 ir 13 
– 9). Skaičiai rodo, kiek kiemų buvo toje vietovėje. Atrodo, kad tarp įsiterpusių daugiausia buvo 
latgalių kaimų.

Baltarusiai       Kajugalis          Baltarusiai     Kajugalis             Baltarusiai       Kajugalis
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GENI  KATILAS  A 

13-9 lapas 
 
Starobylja   Krelava, 5     Skoroda, 2     Dubrovka, 15    LIOZNO, 95     Ež. Nerica  
Simaški, 6      Smolena,        13 
   Sasonja, 13    Garbly, 6    Sitivii, 4         Lešnia      
  Zuji, 44 Solonec, 15         Rudnia, 107   Volochovo, 2 
Belj, 10  BABINOVII, 200     
     erniany, 20                 Lianina  
Lapicki, 5            Pezoly                                            Latory, 6 
   Gleby, 4 U. Vernica Babij dub         Ež. Ratpašj 
      erkasy   
           Dragili, 16  Sitna, 10            erkesy 
        Ež. Orechi 
     Baltinj     U. Jelnia   Prolygi 
      Baltinj   Posiolki LATYŠI 
     Zenenki      Pozenki   Lyšno 
Konovalovo         Ež. Zelionoje  Volcevo     Smolilovka 
     Rucgolj   Salno  Suklenevo 
                    Ež. Sviatoje  Zavolnaja    Slejni     
    Klimenki, 21  Gerasimenki, 26  Žbany  Peklo 
 Selekta, 22   Bielji, 13     Moskalenki, 5 
Ivaškova, 7      Mordvinovi     Tikili, 11  U. Dnepr 
                Kirgety, 7 
      Variški, 17  
   Mardaševii, 25 
Dubrovka, 7     Jurcova, 22   Gagoki, 25   Cholbnia, 15  
        Seliše, 32 Jakubovo, 32    Chandoga, 17   Kobylja, 28   
Chlusova, 11    Budniki, 4    Litvinova, 21 
 
                  U. DNEPR 
 
 
Taigi, iš cituojamo žemlapio matome, kad geni katilas buvo ten, kur yra Dniepro ištakos, kur 
buvo vietovs Senno (Senoji? 313 kiem), Obolcy (Obelyn, 36 kiemai), Smoliany (Smalieiai, 338 
kiemai), ežerai Beloje (Baltasis), Roso (Ras?), Sviatoje (Šventasis).  
  
 
 

GENI  KATILAS  B 
 
13 -  8   lapas: SENNO, 1867 
  Svea 40     Krivica (U)   Krivoje selo, 14  Kuty, 3 Budniki, 24 
  (Šventoji)  (Kriviiai)           (Grytelninkai) 
 Dovga, 16  Janovšina, 1  Seliše, 23   Moskalenki, 2   Litvinova     Beloje (E) Bl, 2 
 (Daugai)       (Baltasis ež) 
Šipuli 10              Janova, 1  Dubovoje, 6   Goliun’ 5  Gorodec, 4 
(Šipuliai)         (Galinai) 
Lepoki, 11    Kezova, 12     Golyševka, 1     Latyši, 4    Pavlovii, 4   
 (Teršjai) 
    Sagši, 5 
    Dubki, 13   Rubežnica, 6 
    Logviny, 3   Dubki, 11   Latygovo, 17 
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SĖLIŲ  IR  KRIVIČIŲ  PĖDSAKAI  
VABALNINKO  KRAŠTE  XVII A.

Anotacija. Buvo panagrinėti Vabalninko parapijos XVII-XVIII a.bažnytinių knygų įrašai. Dalis 
rastų  pavardžių buvo suskirstytos į tris grupes: sėlių, krivičių ir susiliejusios. Pateikti šių baltų genčių 
pavardžių pavyzdžiai. Panagrinėta, iš kur atėjo į šį kraštą kai kurie kunigai ir liudininkai. Iš sutuoktuvių 
įrašų atrodo, kad šios dvi gentys nebuvo priešiškos, buvo lygiavertės ir laisvai tuokdavosi  tarp savęs. 
Kodėl tiek senaisiais  tiek vėlesniais laikais krivičiai pasiekė šį sėlių kraštą, nėra pilnai aišku.

Pagrindiniai žodžiai: Vabalninkas, sėliai, krivičiai.
Annotation. We analysed names in church books of XVII – XVIII centuries in Vobolnicensis 

(Vobolniki) parish. Found, that part of these names are due to baltic tribes selonians and krivitchi. 
Samples of names are given.

Key words: selonians, krivitchi, Vobolniki.

 Senovės likučių ieškojau ne kasinėdamas, bet Vabalninko parapijos bažnyčios knygas skai-
tydamas, kurias sutvarkė ir patogioje darbui formoje (pdf failai) pateikė Edita ir Gintaras  Lansber-
gai. Įrašai čia prasideda 1623 metais. 

1. Naciūnai, Neciūnai, Vobolniki.
Biržų rajone yra du beveik tokie pat vietovardžiai – Naciūnai ir Neciūnai. Dabartinėje latvių 

kalboje nāciens reiškia atėjimą, atėjūną. Neciūnai priklausė Papilio dvarui, Ageniškio (Ogieniški, 
ogień) valsčiui. Neciūnų kaime 1606 m. užrašyti: Pavel Delun, Jakštova vdova, Stušis Bublanis, 
Mikie Starnanis, Matel Nareikanis, Voiciech Triška, Mikolay Tapelanas, Pavel Mikienas. Indre 
Gudanis, Stušis Lopušanis [1]. Čia buvusi sėlių žemė, matome, kad ir atėjūnų pėdsakų yra (ypač 
užkliūna Gudanio pavardė). Trumpai juos galima būtų pavadinti gudais, kaip kad mūsų senoliai 
vadindavo. Einant į rytus, į Pandėlio pusę, pilna tai patvirtinančių vietovardžių: Gudai, Gudeliai, 
Dabramysliai (dobraja mysl‘), Raščiūnai (rasčistit‘, rosčist‘), Liabėdžiai (lebed‘, labeda), Skūpai 
(skupoj), Gudagalys ir t.t. Šiose vietovėse įsišaknijusi kupiškėnų tarmė. 

Šiandien sakome: Vabala, Vabalninkas. Anksčiau to nebuvo. Buvo Vobolniki, Vobolnicensis, 
Vobolevič:

 

Michael Žorgba Vobolevič, Vobolnikų komendorius;

  

 

Taigi, buvo anksčiau Vabalninko krašte kiti pirminiai žodžiai, artimi gudų, latgalių atneštiems 
(pvz..“anų noktį toks vobolus kad nudribo mon unt koklo...“) į kupiškėnų tarmę.  Pažiūrėkite, kaip 
užrašyta vienos svočios pavardė Vabalninko parapijoje XVII a.:

Tai Alula Repaiča (riepa) Gudelala iš Remeikų. Turėjo moteris ir vardą ir pavardę, bet kažkas 
(bažnyčios tarnai?) prirašė dar vieną žodį, kad visi žinotų, iš kur ji atėjo. Turėjo, matyt, kalbos do-
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vaną, kad ne vieną kartą į svočias buvo užrašyta. Ne svetima laikyta, jos sąmojus ir organizuojami 
žaidimai matyt patiko vietiniams.

2. Vabalninko parapijos vietovardžių schema XVII a.

Pagal tai, kiek artimos Vabalninko parapijos pavardės Latgalos krašte vartotoms, Vabalninkas 
stovi greta Pandėlio. Papilio, Skapiškio, Kvetkų, tarsi priklausytų kupiškėnų tarmei [4]. Vėlesni įvy-
kiai šiek tiek pakeitė šio krašto kalbą, dabar jie priskiriami aukštaičiams uteniškiams.  Senuose že-
mėlapiuose tarp sėlių ir žiemgalių yra tarpas. Tarsi tam, kad būtų kur prisiglausti suslavėjusiems 
lietuviams, latgaliams, gudams, žiemgaliams (po šių nugalėjimo). Tokie vietovardžiai tarp Kupiškio 
ir Vabalninko kaip Prūsai, Prūseliai, Prūselių šilelis, Prūsagala, Zasinyčiai, Berciuny, Bartkuny rodo, 
kad iki čia galėjo ateiti su pralaimėjimu Kryžiuočių ordinui nesusitaikę prūsai.  Kristijono Donelaičio 
poemoje „Metai“ pavartoti slaviški žodžiai yra beveik tokie patys, kokie buvo vartojami kupiškėnų 
tarmėje [5]. Net pagrindinis pasakotojas Pričkus, kalbąs palyginimais, turi atitikmenį slavų kalboje 
(pritča). Čia siūlosi  hipotezė apie tai, kad krivičiai labai seniai buvo atėję iki senosios Prūsijos. Ar čia 
to paties laikotarpio gudų migracija, kokią užčiuopė Jūratė Statkutė de Rosales, vadindama tai gudų 
kelione per Europą [6]? 

3.  Krivičiai.

Gal teisingiau juos būtų vadinti kriviais, bet tai jau tikrų istorikų ir tikrų kalbininkų rūpestis. 
Krivičiai, kaip ir sėliai, po XIII a. metraščiuose nebeminimi. Pradėti vadinti pagal gyvenamą terito-
riją smolianais, polovčianais ir kt.. Ką žinojome iš stalinistinių istorikų? Kad krivičiai, dregovičiai, 

 
 
Tai Alula Repaia (riepa) Gudelala iš Remeik. Turjo moteris ir vard ir pavard, bet kažkas 
(bažnyios tarnai?) priraš dar vien žod, kad visi žinot, iš kur ji atjo. Turjo, matyt, kalbos 
dovan, kad ne vien kart  svoias buvo užrašyta. Ne svetima laikyta, jos smojus ir 
organizuojami žaidimai matyt patiko vietiniams. 
 
2. Vabalninko parapijos vietovardži schema XVII a. 
   
Boiariški        Butniny   Zastovcie          Gaidžiony 
 
Šniukšcie   Skomorochi 
 
      
        
 Kotyški  
 Purvi  
                 Gaižiuny  Gotovcie 
     Zizanie Voitkuny 
 Baibaki Jasiuliški  Noviesadzie 
      Šukiany                                                          Šalnie 
Godzie    Dumbly Žili  Meiluny Svili 
       Kupri 
Berciuny Deikiški Ilgolovkie      Lomaki           Dounary  
            Meluny 
      
Butniuny  Strazdzie    Tatula  Remeikie 
Uniški    Martišuny 
                                               Vobola                         Mackuny 
Porie                                          VOBOLNIKI 
     Romangolie 

Natiški  Bartkuny              
ypiški      Gumbele                                           

        Griauzda  Katiliški 
      Lebieniški 
Podagie                     Upyta              Intkny Pliki       Romeiki 
 
  Bedele              Klingi 
 Lauži  Gikany    Poliepie          SOLOMIESCE 
  Trasyki            Žiakiški  
                Daršiški Papivesie 

 
 
  Pagal tai, kiek artimos Vabalninko parapijos pavards Latgalos krašte vartotoms, 
Vabalninkas stovi greta Pandlio. Papilio, Skapiškio, Kvetk, tarsi priklausyt kupiškn tarmei 
[4]. Vlesni vykiai šiek tiek pakeit šio krašto kalb, dabar jie priskiriami aukštaiiams 
uteniškiams.  Senuose žemlapiuose tarp sli ir žiemgali yra tarpas. Tarsi tam, kad bt kur 
prisiglausti suslavjusiems lietuviams, latgaliams, gudams, žiemgaliams (po ši nugaljimo). Tokie 
vietovardžiai tarp Kupiškio ir Vabalninko kaip Prsai, Prseliai, Prseli šilelis, Prsagala, 
Zasinyiai, Berciuny, Bartkuny rodo, kad iki ia galjo ateiti su pralaimjimu Kryžiuoi ordinui 
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radimičiai ir kiti – tai slavų gentys. Smolensko archeologas Jevgenij Šmidt pasitinkant Smolensko 
įkūrimo 1150 - metį pateikė staigmeną – monografiją, kurioje, remdamasis daugelio metų tyrinėji-
mais, skelbia, kad krivičiai – tai baltų gentis. Istorikas Aliaksiejus Dziermantas apibendrino daug 
faktų, patvirtinančių baltišką krivičių prigimtį [2].

 

Pav.1. Tverės kunigaikštystės  tyrinėtojai krivičiams priskiria didelį užimtą plotą senovėje. 

4.  Nesėkminga baltų genčių sąveika.

Senovėje pernelyg dažnai buvo keliamas klausimas – kas viršesnis? Tuo tarpu baltams dažniau 
reikėjo galvoti, kas bus sąjungininkai nuolatiniuose karuose. Ar galvojo apie tai? Lietuviai laiku 
neištiesė rankos sukilusiems prūsams. Po to net ir laimėtas Žalgirio mūšis nieko nepakeitė, prūsai 
nebeatsigavo. 1399 metais  pralaimėtas mūšis totoriams prie Vorkslos, nors ir sustabdė jų veržimąsi 
į Europą, bet suaktyvino bendrus Maskvos ir mongolų veiksmus į šiaurę, Lietuva vėl nespėjo (nesu-
gebėjo?) savo broliams padėti. Pirmas mums žinomas įvykis vyko dar anksčiau,, apie 990 metus,  tai 
prievartinis krivičių krikštas. Prieš kelis metus per radiją Svoboda vienoje laidoje buvo aptariami trys 
to meto gyventojų, tikėjusių Perkūnu, reakcijos tipai. Vieni susitaikė su tuo, kad atėjo nauji, galin-
gesni dievai. Antriems tai buvo didelis sukrėtimas, jie masiškai žudėsi, kai buvo kapojami, deginami 
jų dievai, gesinama šventoji ugnis. Reiškinys buvo vadinamas gajna . Treti nesusitaikė su krikštu 
ir bėgo į ten, kur dar buvo senieji dievai, Perkūnas ir kiti. Kuriuose mūsų kaimuose jie prisiglaudė, 
duomenų neliko.

Kitas autorius kalba daug liūdniau [11]. Tvirtina, kad po krikšto iš 12 milijonų gyventojų gyvų 
liko tik nedidelė dalis. Mat bekrikštijant išsikerojo mintis, kad tik jaunus įmanoma perkrikštyti. 
Senesnius prisiėjo nugalabinti...Tokias Kijevo kunigaikščioVladimiro kruvinojo akcijos pasekmes 
teko prirašyti mongolų žiaurumui.

Galutinis Novgorodo, Pskovo, Polocko respublikų prijungimas prie Maskvos vaizdžiai aprašy-
tas Levo Šlosbergo [7]. Kaip tai vyko, matyti iš cituojamų metraščių:

5. Car‘ topil v den‘ po 1 000...

Tai eilutės apie caro Ivano IV 1570 m. penkias savaites trukusį siautėjimą Novgorode. Buvo 
sausis, Volchovo upė yra neužšąlanti, žmones varė šeimomis, tempė pririšę prie rogių ant tilto ir 
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mėtė į upę. Patogu, nereikia kasti duobių... Už pataikavimą Lietuvai. O kur dar sukapojimai gat-
vėse, namuose. Suprantama, kas galėjo, bėgo. Nebuvo svarbu, kad čia baltų gyventa. Kas arčiau 
Maskvos – tas maskvėnų [3, 78t.].

Vėliausiam krivičių (gudų) migracijos etapui  priskirčiau įvykius, susietus su dviejų didelių 
jėgų poveikiu. Tai jėzuitų ordinas ir Rusijos imperija. Datos: 1561 m. – nusilpusi Livonija pasiduo-
da Lietuvai. Po karų su Švedija tik Latgala lieka ATR žinioje. Iniciatyvą ima lenkai ir jėzuitai. 1625 
jie įsitvirtina Daugavpilyje. Dar anksčiau jie pasiekia LDK pakraščius. 1584 m. įsitvirtina Polocke. 
1654-1655 m. – didysis rusų puolimas Vilniaus kryptimi. Vilnius buvo paimtas, apiplėštas ir sudegin-
tas. 1671 m. Papilio dvaro surašyme Vieliškio (Vijoliškio?) palivarke užrašytas Slucko reformatų 
superintendentas (vyriausias kunigas) Reder [8]. Ne kitaip, kaip nuo užpuolikų čia atbėgęs.1772  
- Latgala patenka Rusijos imperijos žinion. Tais pat metais Polockas įjungiamas į Pskovo guberniją. 
1773 – jėzuitų vadai prisiekia carienei Jekaterinai II ir gauna galimybę darbuotis stiprėjančioje 
Rusijos imperijoje. Taigi, vieni dar ruošia sukilimus, kiti jau prisiekinėja ištikimybę. Tuo pat metu 
Vabalninkas apgaubiamas Latgalos ir LDK pakraščiuose išaugintų dvasiškių dėmesiu. 

Jonas Kazimieras Šultz, Livonijos kanauninkas, Subačiaus parapijos prepozitas.

Nelaimės iš visų pusių apipuolė rytinę LDK.

Pav. 2. Atėjo toks laikas, kai pagal senuosius papročius bendrauti su protėvių vėlėmis tapo 
pavojinga, tai buvo prilyginama bendravimui su velniu. Inkvizicijos, atslinkusios tiek iš rytų tiek iš 

vakarų, vienodai buvo baisios. Skyrėsi tiktai kankinimų ir sudeginimo apeigos.
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Pav.3.Ikiteisminė apklausa vykdavo visai kitaip, nei šiandien.

6. Pavardės Vabalninko parapijoje

Vabalninko parapijos knygos pradėtos pildyti apie 1623 m. Kai kurie asmenys tuo metu pa-
vardžių dar neturėjo, jungtuvių metu būdavo užrašomi tik jų vardai.

Pagal tai, kaip  skamba užrašytos pavardės, dalį jų suskirsčiau į tris grupes: sėliai ( jiems dažnai 
pavardės prasmė gali būti suvokta, pasitelkus latvių žodyną), krivičiai (pamatinis pavardės žodis 
yra iš slavų) ir susilieję (žodžio struktūra kaip vietinių, bet slaviška kilmė). Pavardžių pavyzdžiai:

SĖLIAI Latvių ž. prasmė SUSILIEJĘ pirm. žodis KRIVIČIAI KRIVIČIAI
aidukonis Iet eit astravaičia ostrov arešimovič kosciuško
bacikonis bass basas bedelanis bez dela ališovna kruč
balulonis bālēt pabalti baleznicia boleznj ančerevska kuchanovski
bartkucia barties bartis baniulycia bania beresnievič kulviec
beausycia auss be ausies bežaicia bežat‘ bludkievič kuzievič
bernotaicia bērnoties apsivaikuoti blazis ublažat‘ bičevska kviedarkievič
bezdzionis bezdėt bluvaitis blejat‘ babikova lakarovski
bozis bozties šiauštis bratėnas bratan bačanska lesnicka
brazdzius brāzties dumti dubasis dubasit‘ bagdanovič levaiciovna
bubikonis bubināt krizenti česonis česat‘ baldakova mirski
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SĖLIAI Latvių ž. prasmė SUSILIEJĘ pirm. žodis KRIVIČIAI KRIVIČIAI
ceplonis ceplis krosnis čudkonis čudnyj baniuško lipski
ciasiulycia ciest kentėti davidonis davit‘ barbaševič lizevski
ciponis cipāt tipenti devčinaičia dievčina bylinski lovčko
cicėnas cicis spenys dicevičiūcia dikij bartoševič lozovski
dudanis dūduoti dveronis dver‘ basakirski koža
didzielaicie didelė gasiūnas gasit‘? gus‘ bialkovski malachovski
dzisnionis dzist gęsti, silpti gatavtaicia gotov bielavski malec
dziugaicia džiaugtis grecionis grečka binkievič malyševski
einanis iet eiti grubaicia grubyj budovna markovič
ganionis gans piemuo grezonis grezit‘ boltrivič maslovska
gikanycia ? gudgalenis gudų galas bovkova matuzak
gravzinaicia grauzt graužti jaksycia jakšat‘sia budrevič mazuchno
grodycia grods stamantrus jurkionis jurkij buivydovna michalova
gubaicia guba guoba kaladycia koloda chlevicki milevič
godzianis godājams gerbiamas klebnycia chlebat‘ chodakovski milvid
hlusanis kluss tylus karalūnas korol‘ cholodovna ludeikovna
izlazuknis izlauzties prasilaužti karoblycia korabl‘ chviedorkovič lepetkovna
ilgienionis Ilgs Ilgas kazakaicia koza čarnevski niauron
išilycia ? kitrukonis chitryj čaplinska niemirovič
jodzenia jozt dumti klescius klešč čebotarun mašalski
kaicionis kaite liga, yda kodzionis choditj čechanovič maranovna
kaironis kairināt erzinti koncevičiene konec češulovna osedecki
kalponis kalpot tarnauti kosilonis kosit‘ čialka popilovna
kezonis ķēzīt teršti krepelonis krepit‘ danovski nielubovna
klivycia klyvas krikolonis kričat‘ dyraičia pašavecki
kokienis koks medis kulakaicia kulak dašonia olechnovič
kugienis kuģis laivas krovie krivič delgielovič orodukas
kutrelis kūtrs vangus leveišycia lievaja dymski pilkovski
kulanis kule terba lavčkunia lovkij dluski pytla
kumpelanis kumpains kuprotas lesius lies dobryanovič plinkovska
lauzionis lauzt laužytojas lykas lichoi drabišova ponkrat
leisis leitis lietuvis lockaicia laska drozdovič potkovska
likenis līkt sulinkti lomaičia lomat‘ dubina pronovičovna
liniaicianis lini linai losycia los‘ duševska rabačevski
miedzius medīt medžioti maliciūcia malyj eidukievič radzivill
nagaicia nags nagas molvidaicia molva eismont ridlovski
noveikonis novecojis pasenęs narušonis narušatj gaidamovič rogielevski
palanis pelni pelenai malebanis mol‘ba gaiževski rusiecki
peculycia ? nagonis noga garbuzevič sabanski
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SĖLIAI Latvių ž. prasmė SUSILIEJĘ pirm. žodis KRIVIČIAI KRIVIČIAI
peraunas perkūnas novosedzie novyj sidet‘ golevič paludnikas
pykucia pykti papielonis pepel gotovt siemenoviča
pleponis plepėti plevokas plevat‘ grabovski siniavski
pluskinis pluska skarmalai poiavianis pojavit‘sia grochovski siovrokova
podzionis pods puodžius pevaicia piet‘ gromova sladova
pozondis pazaudēt prarasti pusciūnas puskat‘ dlugoborski smolski
punciūnas puncis pilvas puzinanis puza grudzinski soroka
purtikonis purināt purtyti reciūnas riečka gavanovna sotkovič
putrūnas putrot painioti, velti repaicia riepa haidukievič straševič
rakšyčia rakāt rausti, knisti rožaičia rožat‘ hrynievič požarska
raudanis raudāt raudoti ručkaičia ručka jalovecki rubovič
sananis sens pasenęs sapagienia sapog jazdovska sungalovič
sargulis sirgt nesveikuoti sieronis sieryj jarmakovič sviclorovski
seniulanis sens senas silačiunis silač julubača šinkievič
skaiscionis skaists gražus skūpelis skupoj jolkovič šytianska
skindelonis skaldyti slavenanis slavnyj karkievič špakovska
skrobanis skribināt krebždėti smenionis smenit‘ kliknievič šucinski
slepsionis slēpnis pasala manikas zamanit‘ katkun šumna
smeive smeities juoktis starenia staryj kierbedz šalunia
spelonis spēlēt žaisti styrkie stirat‘ klimovič trusinska
stabulanus stabule birbynė storonis starat‘sia kokievič torčilo
starklūnas stārķis gandras šatkienas šatat‘sia kolyško usevič
svedonis sviede medus šumnozintis šumnyj koncova valeikovski
šarkanas sarkans raudonas ščipienis ščipat‘ korčevski vareiko
šviencionis svinēt šventas ščukaicia ščuka korsak visogorski
sviponis svilpt švilpti šneraičia šnyriat‘ kormanonis vyšaikoviča
sireikaicia sirot užpuldinėti traupaicia trepat‘sia kozemiak voinovski
urciūnas urdīt raginti velickaicia velikij kravčiun voitechovna
vaidilaicia vaidilutė vertinonis vertet‘sia kreva zabicki
vistanaicie vista vištytė vinciūcia venec krove zagurski
vilaisis vilināt vilioti viniulis vina krukovski zaponina
vingrucia vingrs stangrus veščucia vešč kruksel zaporovski
vizonis vīze vyža zablockaicia za blotom krupski zapustovič
vaidėnas vaidēt aimanuoti ziauzienis ževat‘ krasnogurska zubovski
vezycia vēzis vėžys zalubanis liubit‘ kozabucka zukovski
zaldakaicia zaldāts kareivis zižmaris žiža+morit‘ kuprevič žadeiko
zeibonas zibeņot žaibas zvazdanis zvezda veselovna poborovski
zyzanis zyzti? zionienia žena novičovna vojamajovna
uzkurtanas uzkārt  užkurys želycia žalet‘ korova ulevič
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Vabalninko parapijoje radau apie 1200 skirtingų sėliškų ir apie 1800, turinčių krivičių šaknis, 
pavardžių, nors kaimų pavadinimai dažniau sėliški. Kadangi ateita į šį kraštą skirtingu laiku, tai ir 
susiliejimo laipsnis skiriasi, pavardės skirtingai pasikeitusios. Jungtuvės vienodai dažnai vykdavo 
savoje gentyje ir tarp skirtingų genčių, todėl darau išvadą, kad šios gentys nebuvo priešiškos. Spėju, 
kad dalis krivičių atėjo, jau turėdami pavardes.

O štai kokios pavardės po 150 metų atsirado gretimoje Krinčino parapijoje, toje vietoje, kur 
buvo suteiktas prieglobstis nuo neprognozuojamo caro Ivano IV elgesio pabėgusio kunigaikščio 
Andriejaus Kurbskio palydai. Abrykovska, Agebalab, Alachnova, Aleksimova, Babinski, Bachovs-
ki, Baikovski, Baiota, Banasevič, Baran, Besekirski, Bezabiūnas, Borčevski, Bovlonis, Budrykas, 
Burnaka, Calikovski, Chmielevski,  Choinovska, Chrapanovičovna, Chviedor, Ciudlis, Czaika, 
Czerlinski, Czeszeiko, Czielas, Czynga, Czyravinski, Cziudienia, Čukis, Davinski, Deabinski, 
Dravnis, Drovinis, Dudlagalvis, Gaipova, Garbalovič, Gasparakis. Glupcius, Golupas, Gorski, 
Gudanis,  Gusyczia, Gutizlonis, Harbaczonas, Ivakas, Jalovecki, Jermakov, Jurkievič, Jutrynovič, 
Karčevski, Karka, Kiendluk, Kinski, Kralitonis, Krapas, Kriničinski, Krisinkrynova, Kryszkis, Ku-
rila, Kusiukova, Kutionis, Laigonas, Laij, Lapata, Larva, Lisovski, Listavski, Machnačevski, Mali-
novski, Mališavski, Malulukas, Maskal, Mazuchno, Monczanonis, Naszcziunis, Neviekas, Niurka, 
Ononas, Oporski, Osipovič, Padkamarova, Padkavskas, Pisarski, Plaska, Plukova, Pluszca, Plutnis, 
Podlogis ir t.t. Kaip matome, dauguma slaviškų pavardžių čia nesikartoja su pavardėmis Vabalnin-
ko parapijoje. 

7. Kiek čia buvo žiemgalių?

Kiek tarp parapijiečių  užrašyta žiemgalių? Dabar bandoma susigaudyti, kiek į šį kraštą galėjo 
atbėgti žiemgalių po jų nugalėjimo. Pavyzdžiui, žiemgaliai turėjo Šiurpės pilį. Ar Vabalninko krašte 
užrašytas Šiurpinanis (kitur Šurponis) nebuvo tos pilies gynėjų palikuonis?

Latv. žod.: šurpu turpu – šen ten; ienācējs – atvykėlis. Galima įtarti, kad turime reikalą su 
vienoje vietoje neužsibūnančiu žmogumi,  dukrelės krikštynų metu gyvenusiu Inkūnų (Atvykė-
lių) kaime.  Kiek tarp tų, kuriuos įvardijau kaip sėlius, galėjo būti žiemgalių? Tai jau kito tyrimo 
reikalas. Žiemgaliai šiandien įtaria, kad Livonijos ordino buvo pastumti net iki Nemunėlio. Prie 
pat Biržų, prie Širvėnos ežero Astrave aptiktą kapinyną archeologai identifikavo kaip priklausiusį 
žiemgaliams (Karolis Duderis) [9].

8. Kontrolinės grupės

OBJEKTAS Kiek atsitiktinai imta
žmonių

Proc. pavardžių su
slaviškumo požymiais

1528 m. LDK 
kariuom. surašymas 510 78

Latgala XVIII a. 1600 13
Plonėnų evangelikų-
reformatų parap. 18a. 648 13

Vobolniki 60

Šurponis iš Ientkūnų (dabar Inkūnai).



26

Taigi, iš Latgalos negalėjo ateiti didesnis skaičius žmonių, turinčių pavardes su slaviškumo 
elementais, nes pas juos pačius tokių buvo mažai. Akys krypsta į LDK kariuomenės surašymą, kur  
sąrašo daugumą sudarė bajorai su gudiškomis pavardėmis. Pavyzdžiui, Anykščių kraštui atstovavo 
bajorai Gavanovič, Skopovič, Duseckovič ir kiti. Įdomus pavardžių ir vietovardžių sutapimas: Ga-
vanovič – Gavėniškis, Skopovič – Skopiškis, Duseckovič – Dusetos...

Pagrindinė išvada po palyginimo su kontrolinėmis grupėmis: Vabalninko parapijoje žymų sla-
viškumo indėlį davė krivičiai. Ypač pažymėtinos pavardės, kilusios iš volotų, krivių.

9. Pavardžių įvairovė

Didžiausia įvairovė tokių pavardžių, kurios rodo sugebėjimą gerai joti, gerai matyti, sugebėti 
įveikti, pavelti.  Jacevič, Jakas (?), Jananis, Janelanis, Janikūnas, Janiulanis, Janonis, Janukanis, 
Jaselanis, Jasiulonis, Jasiūnas, Jazdovska, Jeziolėnas, Jėčius, Januševič, Jodalienis, Jodeikonis, Jo-
dokas, Jodošis, Jodzenis, Jodzievis, Jodzionis, Joziunis, Jononis, Jonunonis, Jonušonis, Jošanis, 
Jozanis, Jozonis, Jusiūnas, Jušiūnas ir t.t.. Maciulanis, Matanis, Mateikūnas, Mateiucia, Matiašas, 
Matulycia, Matulis, Matušanis, Moteiko, Motejūnas, Motiekonis. Valackaicia, Valačinski, Valalas, 
Valašova, Valeckonis, Valeckuvna, Valeisionis, Valeitova,Valėnas, Valickiova, Valintinovič, Valio-
nis, Valiulyčia,  Valonis, Valontas, Valuckas, Valukonis, Valulaitis, Valulanis, Valulycia, Valulis, 
Valulova, Valūnas, Valunta, Valuntas, Valuntonis, Valuntovič, Valuntūnaičia, Volaisis, Volevič, 
Volentonis,Volotovič, Vortykovič (pagal krivičių genties padavimus, jie yra kilę iš milžinų – 
volotų).

Iš kokių vietų atėjo žmonės, kurie gavo pavardes Gudagalis, Gudalis, Gudas, Gudavič, Gudela-
la, Gudelis, Gudgelanis, Juodgudis? Latvianis, Latvis, Latvonas?  Leisis, Licvinova, Litievič, Lit-
vanis, Litvete, Litvova?

Kai ką žinome tik apie stambiausius bėglius. Kai rusų kunigaikštis Andrejus Kurbskis pabėgo 
nuo Ivano IV (Groznyj) neprognozuojamų žiaurybių, jo kariaunos nariai prieglobstį gavo kaimuose, 
kur vėliau pastatė Krinčino (krinica) bažnyčią, netoli Vabalninko. Kai Smolensko kunigaikštis Ivan 
Timofejevič Krošinski atsisakė paklusti Maskvai ir neteko savo dvarų, Lenkijos – Lietuvos val-
dovas padovanojo jam Rokiškio dvarą. Kai carai ėmė masiškai naikinti satyrinius liaudies dainius 
skomorochus (panašius į mūsų Pupų  dėdę), kai kam pavyko pabėgti į Lietuvą. Vabalninko krašte 
atsirado kaimas Skomorochi, vėliau virtęs  Skamarakais.

 

Nikolajus Kaladėnas iš Skomorokų.

Liudininkas Kaladėno vestuvėse – Georgijus Stojukis iš Kratiškių.

 Nestinga pavardžių, primenančių senuosius tikėjimus, papročius.  Kreivaicia, Krieva-
nis Venceslay, Kreva Nikolai, Krievanis, Kriovis Georgij, Krivionis Marci, Krivionis Nikolaus,  
Krovičiovna, Krioviova, Kriviovna,  Krovie, Kroviovna, Krovis, Krivičius, Kruovis Georgi, 
Krzyviec (manau, kad čia tie, kas liko iš krivių, kurių nepernešė naujoji religija). Ne vieną kartą 
pasitaiko pavardės Raudanis, Rauduvycia, Rovdaicia, Grauducia. Tai sukelia mintį apie buvusį 
mirusių apraudojimo paprotį šiame krašte. Vaidilucia. Šios pavardės prasmę visi žino. Vadluga. 
Šią pavardę aiškinu taip: vadītājs + lūgt – vadovas + melstis, prašyti. Meldimosi vadovas pagonių 
laikais. Zyniara – žiniuonė. Svincianienia - švenčianti. Ką? Kada? Kokia prasmė slypi pavardėje 
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Dzievanosevič? Kodėl jėzuitams prisireikė vilioti ( jau katalikus) krivičius į Vabalninko kraštą? Kad 
savo tikėjimu jie atsvertų senuosius vietinius papročius ir tikėjimus? Ar kad persikeltų į saugesnę 
teritoriją? Jėzuitai galėjo iš anksto žinoti, ką Rusijos imperija ruošia ir numatyti sau naudingus 
ėjimus, užpildydami po truputį džiūstantį, besidarantį tinkamu žemdirbystei Vabalninko kraštą.

Vietovės Kuginiai, Sviliai, pavardės Kubilycia, Kugielis, Kugienis, Kuginonis, (kugis – laivas), 
Pallaniene, Palanis, Popilo (pepel), Popilovna (dabar tai būtų Pelenytė ar Pelanytė), Svilas primena 
senuosius verslus. Žmonės mokėjo pasidaryti laivus, kubilus. Degindavo krūmus, pelenus pildavo į 
kubilus ir plukdydavo į Rygą parduoti. Kol nebuvo muilo, pelenai buvo ne tik trąša, bet ir skalbimo 
priemonė. Pelenų verslo liniją nesunku susekti linijoje Kupreliškis – Sviliai – Unglininkai. 

Pavardės, susijusios su mišku. Lachnicka, Lechnicka, Lesianis, Lesis, Lesionis, Leskučia, Le-
snicka, Lešaičia. Dorota Lešaičia iš Unčiškių buvo užrašyta 1696 m. Lešaičios pavardė primena 
Aleksandro Puškino sukurtos pasakos eilutes: ”… tam čudesa, tam lešij brodit, rusalka na vetviach 
sidit…”.

Sudurtinės originalios, kartais keistos pavardės. Aukstagriganis, Aukstikalnis, Bartkazintis, 
Budginis, Didziamatulanis, Didzjurgis, Gallavezkonis, Gudagalenis, Kiebaltukaicia, Kiepurvelo-
va, Kristapanis, Jaunazintis, Levazintis, Lovazintis, Masiulmarte,  Mazulmarte, Muntvilas, Mun-
zintis, Nickosuvelenia, Nugrakalis, Pabiervolkovna, Pašakarnyčia, Plačekoiče, Rašpetrycia, Sal-
ciamiris, Šilogolis, Šumnozintis, Šunavsonis, Šunošonis, Varnezintis, Vedluganis, Zezmoris, Zi-
agzintis, Ženazentis, Žižmaris. Dartručiniova, Dlugoborski, Dobrodziejūnaičia, Dobronovičova, 
Dzievanosevič, Dzuzaizkovna, Gabnakonis, Kazabluvna, Kazabuckaičia, Skrovdupis, Starku-
pis, Starodubnienia, Svipovazdiene, Šegamogas, Šipovalas, Uzakurpiovna, Vadapalaicia, Venc-
eslaumna, Vysokogorski. Matome, kad nemaža sudurtinių pavardžių įvairovė buvo apibudinant 
žentus… 

Senieji šio krašto žmonės neprisimena, kad čia būtų buvęs paprotys velti kepures. Tad kaip su-
prasti pavardę Kiepurvelova? Kad ji iš tokio krašto, kur toks paprotys buvo ar joje slypi perkeltinė 
prasmė, pvz., sujaukti protą? Kaip prie šios derinasi Nickosuvelenia (Niekosuvelenia?)? Nieko ne-
suvelianti?

Suprantamas tokių pavardžių atsiradimas: Briedycia, Gaigalas, Karvialis, Kiškianis, Lidakas, 
Losinski, Stumbrucia, Varnionis. Bet koks turėjo būti mūsų protėvių gamtos – geografijos patyri-
mas, kad atsirado pavardės Jakas, Korsak (stepių lapė), Krabulycia, Skieris, Strutinska?

Likimas suvedė protėvius iš dviejų genčių: Anna Vištelycia ir Andrej Lovčko (lovkij).

Jokūbas Pojavionis ( pojavit’sia) iš Jasiuliškių.

Lešaja
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8. Vardai

Vabalninko parapijoje net XVIII a. antroje pusėje be įprastinių  vardų yra kitokių: Anastazija, 
Anna (anoji, ona), Bogumila, Dorota (dorodna), Eufrozina, Jagnieška (gerai derinasi su mažyčiu ir 
švelniu jagnionok), Pelagėja, Sofija, Ambrozijus, Bazilijus, Demetrius, Georgijus, Gregorius, Lau-
rentijus, Nikolajus, Onufrijus, Stanislay, Venceslay. Kodėl Petras Stukanėlis su žmona Darata sūnų 
krikštija Nikolajumi? Kodėl Mikolanis Jokūbas sūnų krikštija Georgijumi?

Paulius Klescius (klešč) savo sūnų pakrikštijo Nikolajumi.

9. Iš kur kunigai, liudininkai, kūmai?
 
Vieną dieną pasidarė aišku, kodėl šioje parapijoje tiek ilgai buvo mėgiami slaviški vardai. Todėl, 

kad daugumas kunigų buvo kilę (ar ten mokėsi)  iš to paties krašto, kur tokie vardai buvo įprasti. 
Michael Fransiscus Biallovič, vicarius (1680), Stanislaus Franciscus Fasciševski, teolog. dr., scho-
last. dr., Smolensko prelatas, Svėdasų, Kupiškio ir Vabalninko parapijų dekanas (1684 m., p. 244, p. 
246): 

 Vabalninko komendorius Stanislaus Šandrevič (1682), Laurenty Aleksander Kallusovič (1678), 
Valeikovski, Vabalninko komendorius (1682), Antonius Korsak, Michael Žorgba Vobolevič, Va-
balninko komendorius, 1680, Joseph Michael Vobolevič (1684). Kada ne vienas Vobolevičius, kyla 
mintis, ar neatsirado miestelio pavadinimas nuo pirmųjų kunigų Vobolevičių? 

Po 1709 m. maro Vabalninko parapijoje gimimus nuo  1743 metų registruoja Kupiškio dekanas 
Stephanus Thaddeus Kudrycki. O ant 1761 – 1773 m. krikštynų knygos puikuojasi Livonijos 
kanauninko Joannes Stanislaus Plath, Vabalninko prepozito pavardė. 1760 m., J.S. Plathui krikštijant 
vaikelį, kūma buvo Rachel Chrapovska iš Smolensko (p.132. nr. 225). Kodėl iš tiek toli?

1762 m. matome Vabalninko vikaro Taddeušo Kolyško pavardę. 1765 m. Vabalninke vaikus 
krikštijo Motiejus Bernatovič, Athanasius Pavlovski ir Hilarion Kimerevič. Vienų  pastarojo vedamų 
apeigų metu dalyvavo svečias iš Kozelsko. 

1766 m. vaikus krikštijo Simon Mileško. 1772 m., krikštijant vaikelį Hilarionui Bardovskiui, 
dalyvavo Tekla Kondratovičova iš Braslavo (Brėslaujos) pavieto. Apie 1790 metus vaikus krikštija 
Ambrosius Skovsgird, Andreas Vandolovski, Antonius Burno, Mathias Kopalinski, Demetrius 
Rakievič, Andreas Žeimevič. 1787 m. Vandolovskis krikštijo Oginių Devenio ir Choinovskos 
vaikelį, kūmais buvo Ignatius Choinovski ir Deodata Vandolovska iš Braslavo pavieto (p.1, Nr.7). 
Taigi, galima įtarti, kad Vabalninko kunigas Vandolovski buvo kilęs iš Brėslaujos krašto. Netoliese, 
prie Naručio ežero (dabar Minsko sritis, Miadelio rajonas) yra Krivičių gyvenvietė, vienu metu 
(nuo 1776) priklausiusi Ašmenos pavietui, Vilniaus vaivadijai. 2011 m. šioje gyvenvietėje buvo 
1290 gyventojų. Kada kunigai buvo iš tokių vietų, tuomet jų užrašytos pavardės buvo neiškraipytos 
ir teisingai atspindėjo gudų – krivičių vartojamus žodžius. Ką reiškia pavardė Veršdvičovna, 
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jei ne tai, kad ji kilusi nuo viršutinės (aukštutinės) Dvinos? Arba tai, kad ji gerai joja (verchom 
dvigajuščajasia).

1800 metais Kossakovski, Vilniaus vyskupas, Aleksandro Nevskio ordino kavalierius (už ką 
gavo tokį ordiną? – už Rusijos imperijos stiprinimą?), paskiria Rafaelį Zagurskį vikaru į Vabalninko 
parapiją. 

1808 m.vedybų knygoje  (p.74) pasirašo Žitomiro  ir Vilniaus vyskupas, teologijos ir teisės da-
ktaras Jeronimas Stremienj Strojnovski (stroinyj). Čia pat (p.75) minimas Mohiliovo arkivyskupas 
Stanislav Bohuš Siestrencevič. Titulai ir ordinai rodo, kad jie – aukšti jėzuitų ordino, po Popiežiaus 
įsakymo dėl ordino panaikinimo  įsitaisę Rusijoje, pareigūnai. Kokiais būdais buvo priviliojami į 
Vabalninko kraštą krivičiai (gudai)? Ar iš baimės bėgo?

 Jauniesiems iš Gotovcių kaimo liudininku buvo Casimirus Hokol iš Zaporožės. Kokie buvo 
ryšiai? Kitiems jauniesiems iš Gotovcių kaimo (Georgius Gotovtonis ir Sophia) liudininkai – Mi-
chael Januševič iš Zarasų pavieto ir Georgi Cziplinski iš Ašmenos pavieto. Čia įsitaisę pritraukdavo 
kitus? Kokiu būdu? Per bažnyčią? (jungt. 1623 – 1685 m. p.122). 

Kai Nikolajus Dombrovski 1678 m. tuokėsi su Rafaelio Vosilovskio dukra Reina, tarp liudininkų 
buvo Jonas Šekirski iš Brastos pavieto (p.64, Nr. 437). Kai Jozeph Gašiūnas iš Daunorių 1769 
m. tuokėsi su Elzbieta Grigalucia, vienas iš liudininkų buvo Petras Pietrulonis iš Daunorių, kitas 
– Nikolaj Dachnovski iš Ašmenos pavieto. Kas jį čia pakvietė (p. 70, Nr. 469)?

Motiejaus Vaikšonio iš Butniūnų vaikelio krikštynose dalyvavo Aleksandri Giedroc iš Braslavo 
(Brėslaujos) pavieto ir Petrus Boreiko iš …(1678-1789 m. krikšto kn., p.106). Po kokių metų tas Pe-
tri Boreiko (p. 153) jau Dumbliūnuose ir kūmai Mikolojūnas iš Strazdžių ir Dūdaičia iš Dumbliūnų 
padeda pakrikštyti jo vaikelį. Kazimiero Žvirblio iš Baibakų jungtuvių liudininku buvo Casimir 
Pavlovski iš Vilniaus pavieto. 

Juozapu pakrikštyto vaikelio iš Dumbliūnų  krikšto liudininkais buvo Andrejus Kosciuško iš 
Vobolninkų ir Juozapas Ravza iš Polocko pavieto (jungt. kn. 1623-1685 m., p. 138, nr 370). Kokia 
proga Ravza čia atvyko? Ar ilgam?  

Ši krikšto istorija ypač keista. Kaip atrodė tipinis krikšto įrašas? Kūmais paprastai būdavo pa-
kviečiami moteris ir vyras, dažniausiai iš to paties kaimo, dažniausiai giminės. Čia tik  tėvo vardas 
užrašytas, pavardė nenurodyta, krikštija du vyrai. Jei Kosciuškai iki Dumbliūnų buvo 7 km, tai 
Ravzai teko iš Polocko iki Vabalninko (apie 350 km) joti apie savaitę. Koks iš tikrųjų buvo Ravzos 
apsilankymo tikslas?

Iš kur atvyko Casimir Kučinski (district Ciensice?), liudininkas Lebeniškių Stepono Povilo-
nio jungtuvėse, nepavyko suprasti. Vincento Pisarskio iš Lebeniškių jungtuvėse užrašytas Mattias 
Theodorus Stankievič (district novo Grodensi). Po kokio mėnesio tas pats Stankievič (1680 m.) 
užrašytas Laurentijaus Mikalojonio iš Lebeniškių vestuvėse. Šalia jo – Bazilij Čypkovič, Oginskių 
dvaro iš Trakų parodomosios karinės kohortos narys (jungt. kn. 1623-1685 m., 154 p., nr. 480). 
Negi Lebeniškiuose nebuvo kam paliudyti jungtuvių fakto?

Samuelio Paulukevičiaus iš Vabalninko jungtuvėse liudininkai: Nicolaus Rodiševski iš Gardino 
pavieto ir Catharina Bubika iš Vabalninko. Kazimiero Grygalūno ( iš Žuchnų) jungtuvėse užrašytas 
Joannes Mikdovski (ir vėl iš district Novogrodensi). 

1686 m. krikštijant Ievos Zableckovos iš Mackūnų dukrelę, kūmais buvo Florianas Proleiko iš 
Gardino pavieto ir Elena Krumovna iš Rygos. Kokiu būdu juos surado ir pakvietė? Martyno Veilišio 
iš Vabalninko vaikelio krykštynose kūmai – Kristoforas Šulc iš Rygos ir Anna Drobyšova iš Va-
balninko. Michaelio Voidziūno vaikelio krykštynose užrašytas Vincentas Pilecki iš Trakų pavieto ir 
Mariana Čepova iš Vabalninko.1688 m. Georgijaus Burbulanio ( iš Kurkliečių) vaikelio krykštynose 
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dalyvauja Tolkaš, didikas iš Minsko (expalatinato). Kazimiero Losinskio dukrelės krikštynose 
kūmais buvo Florianus Proleiko iš Gardino pavieto ir Elzbieta Kiškielova iš Vabalninko. Čia 1688 
metai. Taigi, Proleiko ir po dviejų metų Vabalninke pristatomas kaip žmogus iš Gardino pavieto.

 Vladislavo Ridvinskio iš Pabiržės vaikelio kūmu krikštynose buvo Georgius Čaplinski 
iš Ašmenos pavieto su Adamu Šlika, Marianna Ruckova ir Kristina Plovna iš Biržų. Stepono 
Mickievičiaus iš Lukėnų vaikelio krikštynose dalyvavo Raphael Tupalski iš Ašmenos pavieto ir 
Petrus Rutovič iš Vilniaus (ex palatina – buvęs rūmininkas).  Juozapo Zaibūno iš Ilgalaukių vaike-
lio krikštynose kūmais buvo Sigismund Charmanski iš Volkovysko pavieto ir Barbora, Aleksandro 
Mulvėno duktė iš Ilgalaukių. Kas gali būti bendro tarp tokių pavardžių iš skirtingų genčių? 1763 m. 
Dovgialos iš Oginių vaikelio krykštynose dalyvavo Kviatkovska iš Starodubnos pavieto (p.42, Nr. 
838). 1764 m. vaikelio krikštynose dalyvavo Aleksander Heiking, priskirtas Smolensko pavietui iš  
Pašaraukscių kaimo (p 49, Nr. 965). Kokiu tikslu? 

1769 m, apeigose dalyvavo Paulus Matuševic, Smolensko tezaurius (lobių saugotojas? Kam 
atiteko tie lobiai?), ten pat dalyvavo Jozeph Točylovski iš Brėslaujos pavieto (1769 m., p.101, 
nr.1852).

10. Nei sulenkinti, nei surusinti

Lietuvos tarpukario švietimo ministras Konstantinas Šakenis, nagrinėdamas savo gimtųjų 
apylinkių praeitį, nusistebėjo, kad kraštas labai surusintas [10]. Nei surusintas, nei sulenkintas, 
tiesiog iš LDK rytų atėjo į Vabalninko kraštą žmonės iš baltų genčių, rytuose gavę tokias pavardes. 
Toks planas, kad rusus reikia sukatalikinti, o lietuvius sulenkinti, buvo ir buvo bandoma jį įvykdyti. 
Michal Dirvianski aptarnavo Salamiesčio bažnyčią (lenk. dirva – gleba), taigi, iš lenkų kilusi pa-
našios prasmės pavardė turėjo būti Glembovski. Dirvianskio pavardė rodo baltišką jos kilmę. Ant-
oni Borno, Macej Kopalinski (kopatj); Jozef Klikovič (klik – šauksmas, klyksmas, lenk. – wrzask, 
krzyk), Rafael Zagurski (Užkalnis?);  Maciej Griškievič – dirbo Kupriuose. Antoni Labanovski, 
Michal Šileiko (Šilinis? Lenk. šilas – bor). Leopold Gaidamovič (latv. gaidīt – laukti, tikėtis, liet. 
godotis, lenk. – oczekiwać), Ignacy Širmulevič, dirbo Antašavoje. Lenk. širmas – siwy, szary. Taigi, 
kunigo pavardė kilusi ne iš lenkų. Pavel Ruginovič (Rugienis? Lenk. rugys – žyto, iš lenkų turėtume 
laukti sakant Žitkovski. Taigi, tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šios pavardės iš lenkų. Grei-
čiausiai iš gudų, iš krivičių genties. Šiuo laikotarpiu parapijoje  pasirodė, pvz., pavardė Siniavski 
(Mėlynis?). Pagal lenkus būtų Niebieski. 

Vabalninkas (žemėlapyje pažymėtas V). Floriano Gronskio ir Kristinos Drinkevičovnos sūne-
lio krikštynos 1773 metais. Kūmais buvo Georgij Zajančkovski (Vabalninkas) ir Tekla Kondrotovi-
čovna iš Braslaujos (žr. žemlapį) pavieto. Vaikeliui buvo duoti Juozapo ir Georgijaus vardai. Vieni 
norėjo Georgijaus, kiti (kunigai – ateiviai) tam pritarė.

Tokie tad procesai vyko, baigiant sudraskyti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją. Iš paminėtų vietų 
matosi atvykėlių – vestuvių liudininkų buvusios teritorijos plotis: nuo Naugarduko ir Volkovysko 
iki Polocko ir Smolensko. Taigi, teritorija, kurią vieni vadina krivičių, kiti gudų apgyvendinta.

V
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LIETUVA  PRIĖMĖ  SLAVUS,
PABĖGUSIUS  IŠ  RUSIJOS  IMPERIJOS

Skomorochai – satyriniai liaudies dainiai (panašiai, koks buvo pas mus Pupų dėdė) Rusijoje. 
Kai bažnyčia ir civilinė valdžia pradėjo juos persekioti, kas suspėjo, bėgo. Kai po dviejų šimtmečių 
Rusijos (tarybinė) valstybė panorėjo įkurti tų liaudies dainių ir artistų muziejų, paaiškėjo, kad nebe-
galima rasti nė vieno originalaus jų muzikos instrumento – tiek kruopščiai padirbėjo bažnyčios tar-
nai ir opričnikai. Vienas kaimas išnyko, o du Skamarakų kaimai ilgam liko. Vienas prie Vabalninko, 
o kitas truputį į pietus nuo Raguvos. Taigi, abu kaimai yra ant mūsų nubraižyto baltų genčių kelio 
per aukštaičius. Kodėl taip? Ar tai tik atsitiktinumas?

Vieną naktį rusų kunigaikštis Andrejus Kurbskis su savo kariauna, tarnais ir šeimyna, įsibaimi-
nęs neprognozuojamo caro Ivano Grozno elgesio, atjojo į Lietuvą ir pasiprašė prieglobsčio. Lenki-
jos – Lietuvos karalius tarnams kažkodėl parinko vietą būsimoje Krinčino parapijoje, visai netoli to 
mūsų numanomo baltų genčių kelio. Pats kunigaikštis įsitaisė daugiau Lietuvos gilumoje. Kai po to 
įvykio praslinko 150 metų (4 -5 kartos pasikeitė), Krinčino bažnyčioje atsirado vestuvių, gimimų, 
mirčių įrašai (perskaitė Algimantas Krinčius su komanda). Pavardės (1716 – 1730 m. įrašai) rodo, 
kad tas slavų intarpas  į aukštaičių pavardžių masyvą po tiek laiko dar yra likęs. 

Pavardžių pavyzdžiai. Abrykovska Marianna, Agebalab Theodori, Babinskij Laurentij, Ba-
chovski Jozephi, Baginski Nicolaj, Baikovska Anastazia, Baiota Nicolaj, Banasevič Basilis, Ba-
niučia Eufrosinia, Baran Petri, Besekirski Lavrentij, Bezabiunas Georgius, Burnaka Marianna, Ca-
likovski Samuel, Chmielevski, Choynovska Eufrosinia, Chrapanovičovna, Chviedor, Chviedoro-
vič, Ciudas Stanislau, Czayka Joachim, Czerkiewič Arasim, Czeszeyko, Czewkis Nicolai, Czynga 
Nicolai, Czyrawinski Nicolaus, Czukis Stanislav, Podlogis Ambrosij, Maskolis Georgij, Pronski 
Onufrijus, Raza Anastasia, Slazis Georgij, Zluboniczia Anastasia ir kt. Kitos pavardės ir vardai 
rodo, kad būta mišrių vedybų. Dedziagalvis Nicolai, Dziewoulis Georgij, Gasparakis Laurentius, 
Jasiunas Laurentius, Szepeczovzki Apanas, bet tokių būta mažai (mažiau, negu 10 proc.).
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KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ KALBA IR HIPOTEZĖ 
APIE KRIVIČIŲ (GUDŲ) MIGRACIJĄ

Jeigu suskaičiuotumėte, kiek ir kokių žodžių yra Metuose, pastebėtumėte, kad aiškiai slaviškų 
žodžių yra du kartus daugiau, nei iš germanų pasisavintų. Germanai, kol Kristijonas Donelaitis pa-
rašė savo kūrinį, jau kokius penkis šimtus metų buvo užvaldę šias žemes. Kai kas gali sakyti, kad 
šalia gyveno lenkai, iš jų dauguma slaviškų žodžių greičiausiai ir paimta. Tikriausiai ne. Lenkai 
nebuvo gimininga gentis prūsams, vis tykojo juos pajungti. Kaip žinome vienu metu  lenkai net Na-
tangą buvo užkariavę, buvo iškilęs  pavojus pačiam Karaliaučiui. Ar labai kam patiks užkariautojų 
kalba?

Jei pabandytumėte Kristijono Donelaičio parašytus žodžius atstanka, dagutas, griekas,klapa-
tas, moliorius, mostyt, paprovyt, ropė, skaurada,skūra, sūdyt, susigadyt, sviklai, svodba, zūbai  ir kt. 
išversti ir ištarti rusiškai bei lenkiškai, pajustumėte, kad rusiški yra artimesni Donelaičio pavarto-
tiems. Be to, beveik visi (virš 70 proc.) šie slaviškos kilmės žodžiai įsišakniję kupiškėnų  ( lentelėje 
- KUP) tarmėje:

DONELAITIS KUP SLAVAI
 (krivičiai)

alasas v golosa klapatas v chlopota raspustas  raspustitsia
apjekėlis v  klastorkos v  razbaininks v razboinik
ašma  vosmaja kobotas  chobot razumas v razumetj

atsidvėsti v  perevesti      
 duch koravot v pokarat‘ remestas  remeslo

atsivožyt v otvažitsia kožnas v každyj repukai v repa
atstanka  ostanok krosyti  krasitj rokuot v rok
balamūtas v balamut kūdas v chudoj syla v sila
bezliepyčia  neliepyj kuinas v  skaurada v skovoroda
biednas v biednyj kuknia v kuchnia skūpas v skupoj
biedžius  beda kukorius v kuchar‘ skūra v škura
blėkas  blioska kusinti v  slūginė služanka
bloznas v  liekarstvos v lekarstvo slūžyt v služitj
bluznydams v blud liesininkas  liesnik smalininks  smola
branyt  branit‘ liūbyti  liubit‘ smertnai v smertelno
budavotas v budovat‘ macnus v moščnyj smirdas  smerd
cimbolai v cimbaly mačija v pomočj sopagai v sopagi
čėdyt v ščadit‘ makaluoti v makat‘ sterva v sterva
čėraut v čerpat‘ mislyk v mysl‘ stikliorius v stekolščik
čėsas v čas moliorius v moliar striokas v strach
čestavoti v čestovat‘ mostyt v mast‘ strūnos v struny
čielas v celyj motė  matka stui  stoj
čytas v ščit mudriai v mudryj sūdyt v sudit‘
daglas v  nabagas v  sukata v suchota
dagutas v diogot‘ neparikt v  susigadyt v godnyj
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davadas dovodit‘ neprietelis v neprijatel‘ svetlyčia  svetlo
dyvytis v divitsia nusidovyt v zadavitsia sviklai  sviokla
dovyt v davit‘ nusimūčyti v zamučitsia svodba  svadba
drūts v  padonai  poddanyje svotas v svat
dūkis v  pakavot v pokapyvat‘ šlovnas  slavnyj
dumčius  v dumat‘ paprovyt v popravit‘ štuka v štuka
durakas v durak pasikloniot v klaniatsia šūba  šuba
durnai v durnoj pažars v požar šutyt v šutit‘
dužas diužij pečenkos v pečen‘ torielės v tarelka
ėdesys v sjest‘ pekla v  tropijas v potrafit‘
gaspadorius v gospodar‘ perynos  periny ūlyčia v ulica
glūpas v glupoj permier v vnemieru vaids v spor
grabas v grob pyvas pivo vierykit v vierit‘
griekas v griech pliuškėjo v  viernai v vierno
gromata v gramota ploštė v plašč viežlybas v viežlivyj
gvoltas v gvalt prarakas v prorok vinčiavonė v venec
iškada v škoda priprova v priprava zaunija v  
išpliopti v  procia v  rabota zokanas v zakon
įsitėmijau v zapamiatal prova v pravo zopostas v zapas
juka v  provyt v pravit‘ zūbai v zuby
kisielius v kisel‘ pūčka  puška želėk v požalej
kiškos v kiški pūstas v pustoj žičyti v  
kytriai v chitro pustynės v pustynia    
klapas  cholop rabata  rabota    

Gintaras Beresnevičius kartais įtardavo, kad prūsai buvo subaltėjusi klajoklių gentis. Dabar, 
kai žinome, kad jų (prūsų) vyriausias žynys buvo krivių krivaitis (Elvyra Usačiovaitė), o krivičių 
gentis buvo baltai, valdomi krivių (Aliaksiej Dziermant, Jevgenij Šmidt, J. Venclova ), belieka 
naujai parašyti hipotezę. Jinai tokia. Didžiausia baltų gentis krivičiai (tiksliau, jos dalis), kažkada  
patraukė prie didžiausio ledynmečio palikto ežero, vėliau virtusio Baltijos jūra. Atsinešė savo kalbą, 
valdymo būdą ir papročius. Dalį tų žodžių regime K.Donelaičio kūrinyje. 

Po kalbų ir tarmių palyginimo manau, kad kupiškėnų tarmei pamatus davė suslavėjusios latgalių, krivičių 
ir lietuvių gentys, atėjusios iš toli ir įsiterpusios sėlių žemėje (Jonas Albertas Naktinis). Tai neprieštarauja 
šiandien skelbiamai hipotezei, nes kai kurie istorikai sako, kad latgaliai buvo stipresni, gyvendami susimaišę 
su krivičiais, pastaruosius asimiliuodavo.

Kada krivičiai galėjo ateiti iki Prūsijos? Čia reikėtų remtis Jūrate Statkute de Rosales, kuri turi 
įrodymų, kad per Europą iš tikrųjų keliavo ne gotai, bet gudai (krivičiai). Prie Romos miesto sienų 
gotai (t.y. gudai – krivičiai) pasirodė apie 500 m. prieš Kristų. Taigi, Prūsiją galėjo palikti keliasde-
šimčia metų anksčiau. Tuo laikotarpiu formavosi prūsų kalba. Gal ėjo toliau pro jotvingius, vakari-
nius galindus, dabartinę vakarinę Ukrainą ir padėjo pamatus būsimai LDK? Galima daryti prielaidą, 
kad dalis gudų (krivičių), iškeliavusių iš savo įprastinės vietos, Prūsijos nepasiekė, nes apsistojo 
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ten, kur susidarė kupiškėnų tarmė (Alizava, Kvetkai, Kupiškis, Pandėlys, Papilys, Skapiškis). Arti-
miausia Vilniui krivičių vardu vadinama gyvenvietė yra prie Naručio ežero. Dabar čia Baltarusijos 
teritorija. Vienu metu ši Krivičių gyvenvietė priklausė Ašmenos pavietui, Vilniaus vaivadijai. Krivi-
čiai ne vieną tūkstantį metų gyveno vertingoje vietoje, ten, kur buvo didieji senovės vandens keliai. 
Iš jų užimtos teritorijos prasideda Volga, Oka, Dniepras, Daugava (Vakarų Dvina), Šiaurės Dvina.

Pavardžių V a. prieš Kristų nebuvo, bet galima krivičių pėdsakų aptikti vėliau, pvz., Vabalnin-
ko parapijoje. Bėgimas į Lietuvą po aptarto žygio į Prūsiją truko ilgai. Pirma priežastis, - tai prievar-
tinis krikštas. Dalis krivičių bėgo ten, kur dar buvo senieji dievai, Perkūnas ir kiti. Antra priežastis 
– Rusijos puolimas Vilniaus kryptimi 1655m. Trečia priežastis bėgti į Lietuvą – krivičių dalis iš 
kažkur (gal iš jėzuitų) jautė, kad atiteks Rusijos imperijai (tai įvyko1792 metais), bėgo į Lietuvą ir 
Donelaičio  gyvenimo laikotarpiu. Skaitydamas senąsias Vabalninko parapijos jungtuvių knygas, 
nepastebėjau kad vietiniai sėliai ir atėjūnai krivičiai nesutartų. Vedybos būdavo vienodai dažnos 
savos genties tarpe ir tarp skirtingų genčių atstovų. Ilgainiui krivičių pavardės keitėsi ir įgaudavo 
būdingą sėliams formą, pvz., pavardė baigdavosi galūne –anis.  Pagrindinis iš krivičių kalbos kilu-
sios pavardės bruožas: pamatinis žodis yra slavų kilmės. Pavyzdžiai:

Badomski, Baltrušova, Baniulis, Batkūnas, Bedelanis, Bežaicia, Bielinski, Bialkovski, 
Bičevska, Bilonis, Blažaičiova, Bludkievič, Bluvaitis, Bogdanovič, Bolendž, Bolvaniūnas, Borei-
ko, Bosiacki, Bovkielis, Brykaicia, Buivan; 

Galackas, Gasiūnaičia, Gladonis, Glumova, Gonuškonis, Gotovtis, Granicka, Griciovna, Gri-
zanis, Grochovska, Grodicia, Grubovna, Gudagalis, Gudas, Gudelala, Gudelis, Guzevičiūčia, Juod-
gudis; 

Kraueičia, Kravyčia, Kreivaicia, Kreva, Krovie, Krovis, Krivičius (manau, kad čia tie, kas liko 
iš krivių, to pagoniško vardo naujoji religija nepakęsdavo);  

Ladikaičia, Lajievskas, Lakarovski, Leveišis, Lobikovna, Lockienia, Lomaičia, Lovicka; 
Lesnicka, Lešaičia (tam čudesa, tam lešij brodit, rusalka na vetviach sidit…A.S.Puškinas);
Valackaicia,Valeisionis, Valionis, Valulaitis, Valūnas, Valuntovič, Volotovič (pagal krivičių 

genties padavimus, jie yra kilę iš milžinų – volotų); 
Vainonis,Vandolovski, Važnis, Velyčia, Venčerovskas, Vešelovna, Viekanis, Vinčučia,  

Vindziūnas, Viniulis, Višnievski, Volevič, Vortykovič, Vosiulonis; 
Zabicki, Zablocki, Zaborski, Zagora, Zalubanis, Zapustovič, Zastovcis, Zavada, Ziab, Zynia-

ra; 
Žalovaicia, Žarolova, Ževnycia, Žižmarycia (žiža +more? moritj?), Žoldak, Žonuskaicia. 
Nesu kalbų specialistas, bet buvusioje prūsų kalboje savo vidumi jaučiu slavų kalbų dvelksmą. 

Palyginkite: koyte poyte, nykoyte penega doyte – chotite pitj, ne chotite dengi datj...(norite gerti, 
nenorite pinigų duoti).

Kartoju hipotezę: slaviškos kilmės žodžius, kokius  skaitome Donelaičio poemoje, atnešė baltų 
gentis – krivičiai (gudai).
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RAGUVA
Pagal knygą RAGUVA.Versmė, 2001.

Pagal kraštovaizdžio teritorinį rajonavimą Raguvos valsčius priklauso Centrinės Lietuvos že-
mumos sričiai. Ledynas čia traukėsi kaip plaštaka su pirštais. „Tarpupirščiais“ sruvo ledyno upių 
tėkmės, kurios klostė smėlingas ir žvyringas nuogulas, virtusias gūbriais. 

Prieš 2,5 tūkstančio metų pavasariais Nevėžio slėnis virsdavo ištisu 130 km ežeru ir tada per 
Sanžilės senslėnį (už Panevėžio) vandenį atiduodavo Lėveniui, Mūšai, Dauguvai (p.26).

Nesureguliuotas Nevėžio upynas garsėjo dideliais patapais – potvyniais, kuriuos sukeldavo ne 
tik pavasario polaidis, bet ir stipresnės liūtys. Šiaip šis upynas labai sezoniškas – vidurvasarį van-
dens plukdo apie 300 – 500 kartų mažiau, nei pavasarį.

Nevėžio lygumos ruožai drėgnaisiais periodais linkę užmirkti ir netgi pelkėti. Todėl V – VIII a. 
Raguva kaip Upytės ir Deltuvos žemių paribys, tapo vėliau ir rečiau apgyvendinta plynė (p. 27).

Raguvos apylinkių miškai pašlapę ir pelkėti. Vienas iš jų – Skauradų miškas. Kaimas Skava-
rodki buvo Polocko, o dar keli - Smolensko žemėse. Apylinkės nepasižymi upelių gausumu. Vienas 
jų su paslaptingu pavadinimu – Intaitė ( kaimai Smolensko aplinkoje: In‘šina, Inšinka Inočka,  Inia-
china, upelis Isnia).

Raguvos aplinkoje buvo apie 35 įvairaus dydžio pelkės. Didžiausios Vėjeliškių, Užuprūdžio 
Levaniškių,  Dubės (p. 60). Įsidėmėtini savotiški pavadinimai: Bikilio, Uliesio, Ruzaraistis. Plg. 
Uliesį su Uplova, Ujeka, Uzlunok Oršos aplinkoje.

Ties Raguva ant Nevėžio upės kranto gulėjo nemažas (2,3 x 0,25 x 0,75 aršinais imant) grani-
tinis mitologinis akmuo, vadintas Žalčiu. Ant jo buvo iškalti trijų žalčių siluetai ( p.72). Pervežtas 
į Kėdainius. Vėliau dingo. Kiti archeologiniai radiniai liudija, kad Raguvos apylinkės IX – XVI a. 
buvo menkai apgyvendintos. Knygos „Raguva“ sudarytojams nepavyko išsiaiškinti 1610 m. egzis-
tavusio Raguvos dvare mokesčio, vadinto   untarnik prasmės (p. 77). Raguvos vardas anksčiausiai 
paminėtas 1501 m. Iš aplinkinių bajorų žemes supirko ir pirmuoju Raguvos dvaro valdytoju tapo 
Borisas Semenavičius (semenit‘). Kokias mintis jums sukelia toks vardas ir pavardė? Rašoma (85 
p.), kad Borisas Semenovičius dvarą buvo įkūręs ir Pajuostyje. Bet kažin ar tokį pavadinimą galima 
kildinti iš senojo Pojezdski. Kurį laiką Raguvą valdė kunigaikščiai Žilinskiai. Vilkmergės pilies 
teismo knygose užrašyta kad 1596 metais Raguva priklausė Andrejui Žilinskiui, Vitebsko vaiskiui. 
Tai štai iš kur kunigaikščiai Žilinskiai. Vitebsko – Smolensko žemėse aptikome kaimus Žileva, Ži-
lina. O anksčiau Lietuvos  didysis kunigaikštis Aleksandras Raguvą buvo davęs valdyti Smolensko 
teisėjui Vilkmergės vietininkui Borisui Semenovičiui (p. 86). Tai štai kur pradžia. Prieš Polocką 
buvo kaimas Semenoviči (12-6 lapas).

Galimai, buvo ne vienas dvaras Raguvos pavadinimu. Kuri Raguva priklausė Romanui Su-
morokui ( Algirdas Baliulis, 86 p.)? 1623 m. Jonas Oginskis iš Lydos seniūno Radziminskio nu-
pirko pusę Raguvos valdų. 1639 m. Jonas Oginskis minimas kaip Mscislavlio kaštelionas (pilies ir 
apylinkių valdytojas). 1640 m. jis mirė, jo žmona netrukus ištekėjo už Vitebsko vaivados Kristupo 
Kiškos. Rašoma, kad 1639 m. Mscislavlyje buvo žydų sinagoga, o 1640 m. pastatyta jėzuitų ka-
tedra.

1699 m. Raguva atitenka Polocko vaivadaičiui Mykolui Oginskiui (p. 87). Nekalbant apie 
baltų judėjimo į vakarus priežastis, matome, kur buvo to judėjimo ištakos. Mcsislavlis, Polockas, 
Smolenskas, Vitebskas. Vieni iš minėtų žmonių buvo LDK desantas į Rytus, kiti, kai tik galėjo, 
bėgo iš ten.

1610 m. Andrej Jaroševič – vaito padėjėjas Raguvos dvare. Grigulis Dobričkavičius Sur-
vilčionių kaime, Valiulis Vazikonis, suolininkas, Andriejus Zabiela, abu iš Klaibūnų kaimo. An-
driejus, Martynas, Jonas Šapovalavičiai Alukėnų kaime. Matulis Stanislavavičius Lesnikų kaime, 
Vasilijus Bušmakas, suolininkas Putiliškių kaime, Petras Liubionis Kirmėlių kaime. Sofija Ma-
rinovna, gyvulių prižiūrėtoja Juostkos dvarelyje, Juzis Brazonis ir Mikolaj Nibris iš Nibragalių 
kaimo. Matulis Bliuvononis ir Jokūbas Kulbokonis iš Jančiūnų kaimo. Kitos pavardės susilieju-
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sios su aukštaitiškomis. Rinkinį pavardžių iš įvairių baltų genčių galite pamatyti metrikų įrašų 
pavyzdžiuose (nuo 1725 m. p.141 - 144) ir tikinčiųjų 1852 m. sąraše (p. 156 – 161).

Raguvos krašte įsitvirtino bajorų Komarų giminė (Petras Juknevičius, 117 p.).  Imame iš to-
liau ir iš tos giminės krašto. Jeronimas Komaras 1651 m.buvo pastalininkis  Oršoje, o nuo 1668 m. 
Oršos žemės teisėjas (117 p.). Vykdavo atstovu į Seimą. Ar tik iš Padniestrės, kaip rašoma, buvo 
pirmieji Komarai? Iš rusinų? Polocko – Smolensko žemėse aptikome 4 kaimus: Komary (Oršos 
apylinkėse), Komorova, Komarevka (gerokai už Oršos), Komarova (šiek tiek už Smolensko).

O jau kiek vietovardžių Rytuose su šaknimi rag-. Rogova, Rogovaja, Rogači, Ragonovo, Ro-
gaškina. Paskaitykite atidžiai, ką rašo A. Dziermantas.

   
Kažkodėl prie Raguvos buvo net keli Skauradų (Skovrody) kaimai.
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Ramygala (Remigala) buvo žinoma jau seniai, čia matote 1613 metų Radvilos Našlaitėlio iš-
leisto LDK žemėlapio dalį. Caro valdininkai užrašė tokį pat vietovės pavadinimą, kaip kad Radvila. 
Remigala – t.y. Ramus galas.

Kaip šios vietovės aplinka atrodė 1865 metais? U – upė, upelis, G – gospodin, E – ežeras. Vie-
tovardžių schema pagal žemėlapį (11-3 lapas ).

ŽOGINI, 20   Volotkaice, 8   Tendziagola(P)    Godze, 8    VASILIŠKI, 14   Bielozoriški, 2  
Dergaici

Koirany, 16    Jakubancy, 17    Gudziuny, 40    Mlodzianov(P)    Valine   Grozdovo, 6   Di-
vindony, 40 

Vypaly, 16     Šimoniški    Dobramysl‘7    Gryngole, 8   Bumboly Kutniki    Gronšče, 31   
Gudziuny, 4

Jatališki, 10  Pelkė Purvašulis  Kraviale, 4    Gudele, 9    REMIGOLA, 31    Upita(U)   Pelkė 
Pikšra

 Grytiany, 2   Jovaiši, 6    Gabuly, 5   Glebovski, 4   Pelkė Uslov    Šliaki, 5   Kurše(G)   Kur-
še, 10   

Krišvin(P)   Upita(U)   Karale, 3   Užugale    Vodakle, 3    VODAKLE, 9    Lenunis(U)
Muk(U)  Podgaj   Pelkė Ilgašilis   Ožyta(U)    Barkoniški, 1   Gudaicy(P)    Bortkuny(P)   

Plintagola, 6
Bogatiški    Jankuny, 7     Piliany, 24    Bokšikški    Liubomysli, 6   Krosta(U)   Bokaini, 38   

Kozaki, 12
Kujany, 10    Pelkė Žalesta  Narušancy, 7   Sloboda, 8    Pračuny, 3  Pelkė  B(K?)inkovka  

Ostrogol‘ 
Novosady, 9  TRUSKOV, 6   Pelkė  Povermenskoje  Veščuli    Pelkė Lovašalis   Sarotgol‘ 13  

Jamagorka, 2  ANČIŠKI, 2   Piktagola, 4   Lasongola, 3   Kivagola, 4    Žižmaj(U)   Bartkuny 
 Gudele, 12    Pelkė Pilvin  Pelkė Stepri  
Vavirša(U)  Kudany, 10   BETIGOLA, 13   Javgoda  Salgroga   Deržany, 18   Plačesi  Poginia-

ve  Prusak     Šušva(U)   Kurvaicy, 13   Jurgaicy, 10 Šalaice, 9   Traki. 4    KROKI, 120    Macaice, 
3    Skroblias(U)   Sakaicy   Jagilaicy, 7   Sok, 2   Barkoniški  Aukštol‘ 25  Obižany  Dievogala  

Kačupis(U)   Datnov, 34    Venegoly, 6   Eigoli,     Mečec(U)   Pelkė  Malec  Pelkė Šliapovo  
Pelkė Berža   Lavkogole   Jachny, 3    Pelkė GelČopy   Žižemki(P) 
Trikampyje Ramygala – Truskava – Daniūnai buvo net vienuolika pelkių. Keliose vietose pažy-

RAMYGALA
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mėta „Gryt“. Tai grytelnykai (kutniki), savo žemės neturėję, tik kažkieno (o gal dar niekieno) žemėje 
radę vietos grytelei pasistatyti. Pelkėms pradžiūvus, galima buvo pradėti verstis žemės dirbimu.

Kaimų pavadinimai rodo, kad  jie ne tik aukštaičių, bet ir kitų susitvenkusių čia baltų genčių. 
Geigola, Gryngole, Kievagalis. Lasongola, Piktagola, Laukugola, Ostrogol‘, Ramigolka, Suradga-
lis (Sarotgalis?), Užugale, Dobramysl‘, Grytianai, Gudeliai, Gudeliukai, Slabada, Osinovka, Veš-
čuliai, Vialozorov ir kt. Upelio pavadinimas Kuršelė ir kaimas Kuršiai   rodo, kad į šį Ramų Galą 
buvo atbėgta iš kitos pusės, iš Vakarų.  Gabuly, Godze, Koirany, Kudany – pavadinimai iš latgalių. 
Staigmena buvo pamatyti nedidelio kaimelio ( trys kiemai) Jachny pavadinimą. Kajugalyje žodis 
jaknos reiškė kepenis, už penkių km nuo Papilio buvo kaimas Jakniūnai. Kur dar Lietuvoje toks 
vietovardis? Kodėl jis kartojasi prie Ramygalos? Koks prisiminimas iki čia buvo atneštas? Prie Pa-
pilio Veščiūnai, o čia Veščiuliai. Krivičių (gudų) žodis. Peršasi mintis, kad, kaip ir pernešdami stalą 
į kitą vietą, žmonės jo kitaip nepavadina, taip ir persikeldami į kitą vietą, perneša atmintį ir taip pat 
pavadina naująją vietą. Taigi, judėjimo kryptis buvo Papilys – Ramygala.

Eikime dabar nuo Ramygalos į šiaurę. 11-3 lapas. Bandyta atkurti vietovardžius, tik cariniu 
žemėlapiu naudojantis. Pasviruoju šriftu – po to palyginta su  šių dienų žemėlapiu. Gaila, jis nepar-
odė smulkiųjų vietovių. Atspėjimas patenkinamas, nebent nepavyko su Jaryški, tai buvo Ėriškiai, 
vietoje Klepnia dabar Klepšiai. Užtat matome, kad, einant šia kryptimi beveik nėra vietovardžių su 
Gud- , -gala, -gola, -galiai. 

Gryt    Gryt  Daubarai  Garuckiai   Liudvinavas   Sokeliai   Jotainiai    Grigaliai
                               Garuckai                         Sokeliai    Jotainiai   Grigaliai    
Indrynė   Lelinis(E)    Linogiris   Masiokai   Raukštėnai  Juškaičiai   Upytė(U)  Stokiniai   Šilėnai
                                  Masiokai    Raukštoniai Juškaičiai   Upytė
Girsteikiai   Properšos   Griciūnai?   Trijoniai?   Žudziai   Rameisaičiai   Jodykonys   Papiškiai
Girsteikiai   Praperša    Griniūnai                      Žudžia     Rimaisai Juodkoniai
Polivarai    Užukalnė   Nuokalnė    Liubartai   Jonaičiai   Borkloniai   Raudeniai   Kuciškės  
                   Užkalniai              Liubartai  Jonionys Barklainiai                Kučiai?
Vokagaliai  Jažugai  Olanta(U)    Skurdenė(P)   Čypliai   Pabaliai   Katinai   Pumpliai  Jaskildos
Vakagaliai                        Skurdeniai     Čypliai              Katinai   Pampliai  Joskildai
Medziūnai    Bistrampolis     Jaryškiai   Žerblianai   Kumpiai   Didziulis  Užulaužiai
Midžiūnai                 Ėriškiai
Paupiai   Mingelianai   Dublėnai   Jepariškiai   Sabanai   Domeikiškiai   Volokiškiai   Žebegola
                                      Ėriškėliai?
Zolotariai   Radykiai   Kučiai  Degėsiai   Botkūnai   Mažionys   Ringai  Kvederiškis   Kodziai
                              Kučiai           Butkūnai    Maženiai            Kvederiškiai   Kuodžiai
Keirai   Sodeliškis   Klepnia   Paberžiai   Gutkalnė   Paparčiai   Uliūnai   Šlikai  Stanikūnai
Kairiai  Sodeliškiai  Klepšiai  Paberžis                 Papartynė  Uliūnai
Preidziai    Nekrašai    Oksai    Avižiniai   Žardėnai   Šilaičiai   Kirdiškiai    Dubai   Pašiliai
Preidžiai   Nakrošai                    Šilaičiai   Kirdeikiai    Dubos  Pašiliai
Borkloniai   Malonsko pelkė   Dobuliai   Meškaduobė?   Peršutas    Stulčiškis   Veišvilkis
Barklainiai                                                                 Vaišvilčiai
UPYTA, 42   Nausėdžiai   Kupiškis   Kirdeikiai   Zubiškiai   Šilagaliai   Požegenis  Pabaliai
Upytė                               Kirdeikiai                   Šilagalys   Pažagieniai  Pabaliai
Pajodziai   Žuravka   Tautkūnai   Neviaža(U)  Liūdynė  Mikniūnai  Starkiūnai  Velžiškis  Lepšiai
Pajuodžiai               Tautkūnai   Nevėžis         Liūdynė                        Velžys      Lepšiai
Statiškiai   Malainiai   Staniūnai Daumėnai  Daukeliai?   Kerkūnai   PANEVEŽYS, 850.
Stetiškiai   Molainiai  Staniūnai  Daumėnai                     Kirkūnai

Taigi, atvykstančios baltų gentys (kažkokia jų dalis) iš tikrųjų ėjo (seniau čia gyvenančių 
buvo praleisti) žemomis pelkėtomis vietomis.
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IŠ KURIŲ GENČIŲ, ATĖJUSIŲ Į RAMYGALOS ŽEMES,
GALĖJO BŪTI DAUGIAU ŽMONIŲ?

 Iš krivičių – gudų           iš latvių genčių
adašiūnas dasa aimuntas iet eiti
aimuntas ait areška arājs artojas
aleksiūnas aliaksej babickas bāba boba
arieška oriešek balakauskas ballinieks puotautojas
astapkavičius stopka balilionis ballinieks puotautojas
astrauskas ostrov balys bālēt blykšti, balti
babickas babnik baltrūnas balts baltas
bačianskas bočka baltuška balts baltas
balakauskas balakat’ barbuška barbe ūsuotis
balčikonis bielyj bartaševičius bārties bartis
balčiūnas bielyj baukas baukšķēt tauškėti
baltrūnas bielyj brinka brīnumdaris stebukladarys
baltuška bielyj bukauskas buknīt niuksėti
banaitis bana buliauskas bullis jautis
barauskas bor čelis cēlējs statytojas
bartkus bortis čelis ceļš kelias
baukas bavit’ čielis ceļot keliauti
belužis beluga činga činkstīgs verksnus
belužis bielyj činikas činkstīgs verksnus
čelis čielus čiuras čurāt šlapintis
černauskas černit‘ danišauskas dancot šokti (l. šokius)
černevičius čiornyj daniūnas dancot šokti (l. šokius)
česnevičius čestnyj daučiūnas daudz daug
čielis cielnyj dominas domāties įsivaizduoti
čiutka čutkij gabulas gabals gabalas
dargužis dorogoj gaidamavičius gaidīt laukti
daugėla dovgialo galinevičius galēties galuotis, kankintis

dobrovolskis dobraja volia galvelis
dargužis

galvenais
dārgs

svarbiausias
brangus

grigaliūnas krik garuckas garūsains ilgaūsis
gudonis gudas glemža glemi dumblas

gurskis gura grabauskas grābslis vagišius; 
graibišius

ielskis jel’ grinas grīns rūstus
jakaitis jak grinius grīns rūstus
jakučionis jak grinys grīns rūstus
jurkevičius jurkij grubis grūbot grūsti kruopas
juška juškos isiūnas iss trumpas
kierulis kiaravot janionis joņot lėkti, dumti
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korženevskis koršun jankauskas joņot lėkti, dumti

kriaučiūnas kravec-
kriaučius janonis joņot lėkti, dumti

kučys kučer jasikevičius jāt joti
leščinskas leščina jasionis jāt joti
liutkevičius liutyj jasiukėnas jāt joti
marozas moroz jasiūnas jāt joti
maskoliūnas moskal’ jasonas jāt joti
morozas moroz jaškūnas jāt joti
narušis narušat‘ jatautas jāt joti
nevedomskas nevedomo jatkevičius jāt joti
paškauskas pachat’ jučys jucis kvaišteljęs
pečeliūnas pčela jukšta jukums kratinys
podvorotnikas pod vorotami jurgaitis jurģi kraustynės
pravilionis pravilno jurkevičius jurģi kraustynės
pravilonis pravilno juška just jausti
radzevičius roditsia kairys kairināt erzinti
ruzas ruzot kalaina kaldināt apkaustyti
sabanskas sobaka kalvaitis kalt kalti
sakalauskas sokol kamaitis kamanas gaminąs važius
skukauskas skuka kamarauskas kamara luobas, pluta
skūpas skupoj kancis kancis kampas
sotkevičius sotnia kantaitis kancis sukumpęs
stajusaitis staja kareiva kareivīgs karingas
stancikas staja karpavičius kārpīties raustis; kapanotis
stanevičius staja karutis kārties kabintis
stanikūnas staja kasputis kasīgs priekabus

šagamoga šagal kak 
mog katavičius kātot žygiuoti

šatinskas šatkij kaupas kaupre kalvelė
šatkauskas šatkij kaušinis kauss kaušas
ščiukas ščiuka kežys ķēzīt teršti, dergti
šiška šiška kiecioris ciets tvirtas, kietas
šmigelskis šmygat‘ kiela cielava kielė
štikėnas štyk kierulis cerēties suderėti
šukys šukat‘ kievinas ķēve kumelė
tarbūnas tarbu kirdeikis dzirdīgs ausylas
uliauskas ulej kirdonis dzirdīgs ausylas
ulys ulej kirklys dzirkalis girnakalys
vainauskas vojevat’ kirsnys ķirsis vyšnia
vaitelis voit kisielis ķīselis kaip kisielius
valatka valit’ klimkavičius klimst bastytis

 Iš krivičių – gudų           iš latvių genčių
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valikonis valit’ kripaitis kripata trupinys
valikonis valit’ kučys kučierēt važnyčioti
valinauskas valit’ kuodis kāds kažin koks
valionis valit’ kurlenskas kurlais kurčias
valiulis valit’ kušleika kusls leisgyvis
valkavičius volkiot ladukas lādēties keiktis
valonis valit’ lamanauskas lamāties plūstis
varnas voron latvis latvietis latvis
varnavičius vornu laucius laucinieks kaimietis
vasiliauskas vasilij laukagalis  gyvena lauko gale
vaznonis vazot leita leitis lietuvis
veretinskas vertet’ lelichova liels didelis
vertelka vertet’ lelys liels didelis
visockas vyše linkevičius līkt sulinkti
vrubliauskas vrubit’ linkonis līkt sulinkti
zablockis za blotom lukošiūnas lūkoties dairytis
zakarka karkat’ lukšys lūkoties dairytis
zalatorius zoloto macas mācīt mokyti
zalomskis zalomit’ margevičius margot mirgėti
zalumskis zalomat’ markevičius mārks linmarka
zubka zub martusevičius marts kovo mėnuo
zujūnas zukus masiliūnas masaliņas?  
žižiūnas žiža masiokas māsēns pusbrolis
žukas žuk; zukus masys māsīca pusseserė
  maskoliūnas maskot maskuoti
  maskoliūnas maska kaukė
  mataitis matīt pastebėti
  matulevičius matīt pastebėti
  mažeika mazs mažas
  mikeliūnas miecēt raugti odas
  misiukas misēties suklysti
  Misius misēties suklysti
  nemanis nemanāms nepastebimas
  nemeikšis nemikstināt? ne švelnus
  nuobaras nobarot nupenėti
  paliliūnas pali potvynis
  paliulionis pali potvynis
  paliūnas pali potvynis
  palivanas pali potvynis
  peleckas pēlējs niekintojas
  petrauskas pētīt? tyrinėti

 Iš krivičių – gudų           iš latvių genčių
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  pinigis pinkains? gauruotas
  plėta plēsties rietis
  polteris polsterēt? kimšti
  povilionis pavelt pavelti
  povilionis pavaloties padykinėti
  pranauskas prātnieks galvočius
  pratusis prātnieks gudročius
  raila raits greitas
  ratkevičius roti ratai
  ratkus rati ratai
  ribinskas ribains matyti šonkauliai
  ribinskas rībēt dundėti
  rimkūnas rimt rimti, tilti
  savickas savs savas
  silovas silava giraitė
  sipavičius sīpa vėjo gūsis
  sipelis sīpa vėjo gūsis
  skaparas skapsains nudriskęs
  skrebys skribināt krebždėti
  skukauskas skuķe mergiotė
  sniečka sniegties siekti, stiebtis
  sokelis sokas sektis
  stajusaitis stāja laikysena
  strikinys strikts griežtas
  striška strikts griežtas
  svetikas svetnieks žynys
  šalkauskas šalkt ūžti, šniokšti

  šalninskas šaļi renkąs med. 
Atliekas

  šileika silājs giraitė
  šlekys šļaucities vartytis, voliotis
  šlekys slikts netikęs
  šlikas slikšņa liūnas
  šlikas slīkonis skenduolis
  šlikas slikts netikęs
  štikėnas stiķis pokštininkas
  švilpa svilpt mėgstąs švilpauti
  tarbunas tarba su terba
  tevelionis tēvainis žaliūkas
  tivilionis tēvainis žaliūkas
  toliušis tālu toli gyvenantis

 Iš krivičių – gudų           iš latvių genčių
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  urban urbināties krapštytis, 
knaisiotis

  urbonas urbināties krapštytis, 
knaisiotis

  užkuraitis uzkārt pakabinti
  valkavičius valka pervalka
  vaznonis vazāt valkioti
  vėbra vepris meitelis
  virbalas vīrābralis?  
  virpšas virpulis?  
  zelnys zelēt kramtyti
  zopelis zobot išjuokti, šaipytis
  zvicevičius zvetēt pliekti, kulti
  žagunis žagoties žagsėti
  želnys žēligs gailestingas
  žialnys žēligs gailestingas
  žudys zūdīties krimstis, sielotis

Taigi,  iš latvių genčių atėjusių buvo apie 1,5 – 2,0 karto daugiau, nei iš krivičių. Tai jau parodė 
vietovardžių su –gala, -gola dažnis. Pavardžių apžvalga patvirtino tai. Kelių pavardžių kilmė gali 
būti klaidingai paaiškinta, bet tai nepakeičia išvados.

 Iš krivičių – gudų           iš latvių genčių
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LĖNAS,  UŽULĖNIS

  

Taigi, aukštaičiai įsileido ir priėmė kitas baltų gentis žemose vietose, šalia pelkių. Prie Ramygalos 
1865 metais buvo 11 pelkių, o čia, prie Užulėnio -  8. Be Kutniki – grytelnykų matome kitus pavienius 
įrašus žemėlapyje. Saraj – daržinė. Daug tokių, Nežinia, kuri kuriam kaimui priklausė, jei žiūrėtum 
tik į žemėlapį. Tai rodo, kad šalia tų pelkių buvo plotai su vešlia, tinkama gyvuliams maitintis žole. 
Tokią žolę, ypač kai ji vandenyje, lengva nupjauti. Tik ką nupjauta, ji būdavo išvelkama į aukštesnę 
vietą ir džiovinama. Sudžiovintą būdavo sunku parvežti, todėl būdavo sukraunama čia pat, tinkamoje 
vietoje pastatytoje daržinėje. Namo parvežama tik tuomet, kai atsidarydavo žiemos keliai, viskas 
pasidengdavo ledu. Sunešti į daržinę sudžiūvusį reikėdavo patiems, be arklio. Sudžiūvęs šienas 
užima daug vietos, kol jis nesusigulėjęs. Buvo dirbama, pvz., taip: įsivaizduokite nemažą suvožiamą 
skritulį, pakraščiai – išlenkti lanku mediniai strypai, vidurys išpintas virvutėmis. Ant tokio skritulio 
krauna šieną, po to skritulys suvožiamas, šienas suspaudžiamas, pakraščiai bent vienoje vietoje 
surišami, kad būtų patogu nešti. Kraunama tiek, kiek žmogus gali panešti. 

Be kitų, būdingų latgaliams pavadinimų yra toks: Kelių galai (20 sodybų kaimas). 
Gal čia, ties Lėnu, Užulėniu buvo didesnio genčių judėjimo susilpnėjimas?  Kiti įdomesni 

vietovardžiai. Raščiagaliai (rošča – giraitė), taigi vieta, kur baigėsi giraitė tuo metu. Kartanai ; 
kārtnieks – lažininkas. Kam jie turėjo atidirbti – tiems, kas leido įsikurti pelkės pakraštyje?  
Kerblianai primena papiliečių tarminį kerbelys.  Kulbiai, Kulbagaliai; kulba – vežimas, dažnai 
dengtas. Pagaliau Raguva. Lyg ir nebuvo senovėje čia jokios raguvos, iš kur galėjo kilti vietovės 
pavadinimas. Buvo Dubio pelkė. Šalia tekėjo Nevėžis, žemėlapyje vadinamas Neviaža. Upė su 
labai mažu nuolydžiu. Iš carinio žemėlapio seka, kad čia buvo ponas ROGOV. Ką jis valdė, neaišku, 
bet, supraskite, kad iš šios pavardės galėjo atsirasti Raguva. Gal tas Rogov buvo iš senųjų karalių 
Rogvaldžių giminės (krivičių gentis), čia atbėgęs ir įsitaisęs?

Netoli šių vietų “atėjo” pavardė Krivičius. Ustronės (Koks pavadinimas! Žodyne tokio nerasite) 
vienkiemis. Tai vienkiemis Traupio seniūnijoje už 5 kilometrų į vakarus nuo Traupio (trāpīt, 
patropyt’ – pataikyti). Viensėdis ribojosi su Janapolio, Pageldonio, Levaniškių, Žiurlių kaimais. 
Pietiniu pakraščiu rėmėsi į Juodgirio mišką. 1923 m. viensėdyje buvo viena sodyba su 11 gyventojų. 
Boleslovo Krivičiaus šeima valdė apie 24 ha žemės. (pagal Anykščių krašto vietovių žinyną). Žodis 
Ustronė atneštas krivičių. Kaip įrodymas – 1871 metų žemėlapyje lapuose 14 – 11 ir 14 – 12 esą 
kaimų ir vienkiemių pavadinimai Uchobiči, Uzgonskaja, Uzlunok, Ustrožino. 

LNAS,  UŽULNIS 
 
  Sutknai, 8  Kulbiai, 3 
  Kulbagaliai, 4      Plakiškiai 
 Neviaža(U)     

MIEŽIŠKIAI, 34      Kuncegala, 7     Jauiapol 
Palkupe (pelk)    Palkupe(U)     Smilgiai   Kerblianai   Nibragal, 14 
   Juosta(U)   Valdgenai  Budrianai, 10 
     Jankogol, 10 
Gryt Grytelnikai  Tomagaliai, 11 
Ginetinis(pelk)     Dubis(pelk)   Dubis(U)          RAGUVA, 42       Rogov(G) 
     Skamarakai     Skauradai    Skauradai  
Retynia(U)       Virenas(U)    Svanevos pelk    Plotos pelk   Dudelaiiai 
Laukagaliai Kartanai, 11   Keli galai, 20   Dumbls pelk    Lydupio pelk   Baleliai, 18 
 
           Lno ež.    Naujasod, 8   Darž.  Vorylonys, 10 Rošegaliai, 6 
 
               Lnas, 23        Barneinas (pelk)    Radzinai, 12      Laukagaliai, 3 
 
Ilas Samanyna (pelk)     Užulnis, 15      Tukusai, 5    erniniai, 3    Badai, 6 
Darž.                Daržin. 
 
 Taigi, aukštaiiai sileido ir prim kitas balt gentis žemose vietose, šalia pelki. Prie 
Ramygalos 1865 metais buvo 11 pelki, o ia, prie Užulnio -  8. Be Kutniki – grytelnyk matome 
kitus pavienius rašus žemlapyje. Saraj – daržin. Daug toki, Nežinia, kuri kuriam kaimui 
priklaus, jei žirtum tik  žemlap. Tai rodo, kad šalia t pelki buvo plotai su vešlia, tinkama 
gyvuliams maitintis žole. Toki žol, ypa kai ji vandenyje, lengva nupjauti. Tik k nupjauta, ji 
bdavo išvelkama  aukštesn viet ir džiovinama. Sudžiovint bdavo sunku parvežti, todl bdavo 
sukraunama ia pat, tinkamoje vietoje pastatytoje daržinje. Namo parvežama tik tuomet, kai 
atsidarydavo žiemos keliai, viskas pasidengdavo ledu. Sunešti  daržin sudživus reikdavo 
patiems, be arklio. Sudživs šienas užima daug vietos, kol jis nesusiguljs. Buvo dirbama, pvz., 
taip: sivaizduokite nemaž suvožiam skritul, pakrašiai – išlenkti lanku mediniai strypai, vidurys 
išpintas virvutmis. Ant tokio skritulio krauna šien, po to skritulys suvožiamas, šienas 
suspaudžiamas, pakrašiai bent vienoje vietoje surišami, kad bt patogu nešti. Kraunama tiek, kiek 
žmogus gali panešti.  
 Be kit, bding latgaliams pavadinim yra toks: Keli galai (20 sodyb kaimas).  
Gal ia, ties Lnu, Užulniu buvo didesnio geni judjimo susilpnjimas?  Kiti domesni 
vietovardžiai. Rašiagaliai (roša – girait), taigi vieta, kur baigsi girait tuo metu. Kartanai ; 
krtnieks – lažininkas. Kam jie turjo atidirbti – tiems, kas leido sikurti pelks pakraštyje? 
 Kerblianai primena papiliei tarmin kerbelys.  Kulbiai, Kulbagaliai; kulba – 
vežimas, dažnai dengtas. Pagaliau Raguva. Lyg ir nebuvo senovje ia jokios raguvos, iš kur galjo 
kilti vietovs pavadinimas. Buvo Dubio pelk. Šalia tekjo Nevžis, žemlapyje vadinamas 
Neviaža. Up su labai mažu nuolydžiu. Iš carinio žemlapio seka, kad ia buvo ponas ROGOV. K 
jis vald, neaišku, bet, supraskite, kad iš šios pavards galjo atsirasti Raguva. Gal tas Rogov buvo 
iš senj karali Rogvaldži gimins (krivii gentis), ia atbgs ir sitaiss? 
 Netoli ši viet “atjo” pavard Kriviius. Ustrons (Koks pavadinimas! Žodyne tokio 
nerasite) vienkiemis. Tai vienkiemis Traupio seninijoje už 5 kilometr  vakarus nuo Traupio 
(trpt, patropyt’ – pataikyti). Viensdis ribojosi su Janapolio, Pageldonio, Levaniški, Žiurli 
kaimais. Pietiniu pakrašiu rmsi  Juodgirio mišk. 1923 m. viensdyje buvo viena sodyba su 11 
gyventoj. Boleslovo Kriviiaus šeima vald apie 24 ha žems. (pagal Anykši krašto vietovi 
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Iš rastų Traupio kapinėse 373 skirtingų pavardžių čia parodome neabejotinai patvirtinančias, iš 
kokių genčių jos atsirado. Iš viso tokių pavardžių apie pusę.

abraškevičius obrok kelionės pašaras
abruškevičius obrus rankšluostis
bagočiūnas bogatyj turtingas
balakauskas balaka plepys
bieliūnas bielyj, bielyti lupti odą
bernatonis berns, bernoties bernas, apsivaikuoti
božickas bože božintis
braziūnas brazties dumti
brukevičius bruka neturtingas
bubinas bubināt bambėti, krizenti
bujakas buinyj smarkus
ceika cekoties peštis, šiauštis
čekanauskas čekanit‘ kalinėti
čekatauskas čekanit‘ kalti
čiukšys cūkot tyčiotis
danyla danila
diliūnas dildēt dilinti
dlugoborskis dolgo borot’sia ilgai kautis
dobrovolskis dobraja volia gera valia
greckas grečka grikiai
grigaliūnas krik šauksmas
griganevičius krik
gudzevičius gudas
guzevičius gudas
jablonskis jablonia obelis
janeliūnas jāt joti
janickas joņot joti
janulėnas jāt
janulis jāt
januška jāt
jaruševičius jary siautulingas
jumanonis jumt mokėti dengti stogą
juospaitis jupis? velnias
juozukėnas jŏzt
juzėnas jŏzt dumti, lėkti
juzukėnas jŏzt
južinas jŏzt
kapelinskas kāpelēt laipioti
keževičius ķēzīt teršti, plūstis
kizas ķēzīt
kizys ķēzīt
krivičius krivičius iš baltų genties
kučnerovičius kučierēt važnyčioti
kuoras chvorat’ sirguliuoti
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ladauskas ladit’ sugyventi
latanauskas latat’, lata grebėstas
legeckas lāgs šaunus
liutkevičius liutyj aršus
lukoševičius lukoties dairytis
lukšė lūkot stengtis
malickas malyj mažas
maneika manit’ vilioti
manikas manit’
maskoliūnas maskol
miliūnas mīla
milūnas mīla meilė
mincė mincis
mincis mincis kačiukas
minčius mincis
minskas minstīties trypčioti vietoje
mintis minstīties
mirončinas mirējs mirštantis
mirončinas mironis negyvėlis
misiukonis misēties apsirikti
mitašiūnas mitināt priglausti
molevičius mūlāps molio motiejus
možeiko mažas
muraška muravej skruzdėlė
navickas novyj naujas
navikas navinieks mirtininkas
nugaris nogurt nuvargti
pankas panīcis nuskurdęs, sunykęs
peliakas pelēks pilkas
pivoras pivovar aludaris
praskevičius prasīgs griežtas
pulikas pūles rūpesčiai
radzevičius rodit’sia atsirasti, gimti
riauba ribains kaulėtas
riaubiškis ribains
ribašauskas ribains
rimavičius rimts ramus
rimkevičius rimts
rinkūnas riņķis ratas
riška risēt eiti, vykti
rolikas rullis ritinys
rotautas roti ratai
ruzas ruzot dirbti, vargti
sabaliauskas sobol sabalas
sadauskas sad sodininkas
sakalas sokol sakalnikas
saldys saldens meilikaujantis
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seniukas sēņot grybauti
skorulskis skoryj greitas
skrebys skrābinat gremžti
smetona smetana grietinė
snieška sniegt stiebtis
stalnionis stallis arklidės
stanionis stat’ stoti
stankelis stat’
stonkūnas stojat’ stovėti
strelčiūnas strelec šaulys
strioga strūga valtis
survila sūroties aimanuoti
šaučiūnas šavec šaučius
ščevinskas ščania šuniukas
tidikas ticīgs tikintis
tidikis ticīgs
trinkūnas trinkšķināt tarškinti, žvanginti
tumas tumigs apkūnus
urbonas urbējs gręžėjas
urbonavičius urbināt krapštyti
užkurėlis uzķert nutverti
užkūrėnas uzķert
užpolevičius pole
valiauga valit
valiukas valit’ paversti
vanagas vonog vanagas
varanavičius varna
vareika vare vara
verikas vērīgs atidus
vildžiūnas vīlēt dildyti
vilkišius vilkšana tempimas
vilkončius vilks vilkas
vingrys vingrs stangrus
viršila virzīt stumti, varyti
vitkauskas vitok, vīterot suktis, čiulbėti
vogulis voga vaga
zakarauskas zākāt‘ plūsti, niekinti
zaleginas zalegat’ užgulti
zamackas zamach užmojis
zavadskas zavodit’ pradėti
zubovič zub dantis
žiupka žūpa girtuoklis
žižys žiža srutos, purvynė
gruselis gruslis trintų daržovių košė
grušelis gruslis
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Kaip matote, kaimas Keliugaly (Kelių galai) netoli Užulėnio tikrai egzistavo.



50

 
TIKTINAS  RYTINI   BALT  GENI  

KRAUSTYMOSI  KELIAS 
 
 
         Ne ten!                                  PAPILYS  KVETKAI 

         4 : 14    VABALNINKAS 
   SUBAIUS 
    Kupiškis 
  TILTAGALIAI                PANDLYS EDASAI 
           KARSAKIŠKIS              SKAPIŠKIS 
                               RAGUVA 
 
     
    SVDASAI 
  RAMYGALA ŠIMONYS 
    ANYKŠIAI 
                 TRUSKAVA                          KAVARSKAS 
   LNAS        TAUJNAI 
 
 
 Ar ia, aukštaiiuose, kit baltišk geni kelias baigsi? Kažin ar baigsi.  
ia geriausiai matoma ir atsekama jo dalis. Pagrindin išvada: atbgusieji rado sau vietos 
žemumose (tikkims, kad be muštyni). Kelias aiškiai matyti iki ten, kur buvo ms Prezidento 
Antano Smetonos tvišk. Smetana, Smatona, Smetona, -  pavard, paplitusi tarp Raguvos ir Štos, 
kilo greiiausiai ne iš aukštaii. Kaimas Smetanina parodytas Smolensko krašte. Kalbant apie 
tolimesn keli, iškyla klausimas, kodl Kristijonas Donelaitis savo poemoje vartojo žodžius, tokius, 
kaip žmons kalbjo Skapiškyje, Pandlyje, Papilyje? Donelaitis raš, pvz., skaurada. Tai ne tik jo 
vartotas žodis,   pietus nuo Raguvos buvo net keli Skaurad kaimai, nekalbant jau apie kupiškn 
tarm. Vabalninko krašte užtikome Žižmar, prie Ramygalos upel Žiežmoj, visiems žinomi 
Žiežmariai. Ši žodži pagrinde mano manymu gldi du žodžiai: žiža+more, t.y., purvynas kaip 
jra. Ši pelki, purvyn (Purvai, Laužai, Skaistbalys  - kaimai prie Vabalninko) dabar lik gerokai 
mažiau. Laužai – toks pavadinimas tikriausiai atsirado dl medži išvart, atsiradusi dažnai 
apsemiamose vietose. 
 Atlikome geografin eksperiment, nuo Ramygalos 1865 m. žemlapiu eidami  kit 
pus, ne ten, kur rod geni judjimo kryptis. Vietovi su Gud-,  -gala, -gola, - galiai buvo kelis 
kartus reiau. 4 prieš 14 nei prie Ramygalos pelki, taip schemoje ir užrašme.                  
 Vietinis skapiškietis Vidmantas Markeviius ir jo sesuo Aliut prisimena, kad pelk, 
vadinama Dykabala, jau j jaunysts laikais atitiko pavadinim: kai kuriais metais ištuštdavo. Po 
melioracijos ištuštjo visam laikui. Buvo kita, virš 10 km ilgio pelk, vietini vadinama 
Spalgienyne (spalgs – šaižus, veriantis, tinka ne tik šiai uogai, bet ir žvarbiam vjui apibdinti). 
Pagilinus Mituvos upel (mitint – maitinti, papilietiškai tariant), tekjus šalia pelks, šindien jos jau 
nebeliko, nebeliko ir spanguoli. Toks pat likimas laukia ir draustinio – Notigalos pelks. Išeitis – 
užtvenkti iškastus iš jos griovius, jei susps. 
  Vietinis kupišknas, nuo jaunysts visk mats Alfonsas Šilinis sako, kad pelki 
grandin prasideda jau nuo Svdas. Ta grandin ir šiandien matyti žemlapyje, ten, kur teka Jara, 
Šetekšna.Vienas pelkes sausindavo Kupos baseino upeliai, kitas – Šventosios baseinas. Per laik 
neliko ilgos Oboni – Tatkoni pelks. Per Šimoni giri teka Pelyša, kuri anksiau tekjo per 
Užinio ežer. Šis virto pelke (apie 12 ha), po to – pieva. Kai Šimonyse atidar kapines, pirmas 

Ar čia, aukštaičiuose, kitų baltiškų genčių kelias baigėsi? Kažin ar baigėsi. 
Čia geriausiai matoma ir atsekama jo dalis. Pagrindinė išvada: atbėgusieji rado sau vietos 

žemumose (tikėkimės, kad be muštynių). Kelias aiškiai matyti iki ten, kur buvo mūsų Prezidento 
Antano Smetonos tėviškė. Smetana, Smatona, Smetona, -  pavardė, paplitusi tarp Raguvos ir Šėtos, 
kilo greičiausiai ne iš aukštaičių. Kaimas Smetanina parodytas Smolensko krašte. Kalbant apie 
tolimesnį kelią, iškyla klausimas, kodėl Kristijonas Donelaitis savo poemoje vartojo žodžius, to-
kius, kaip žmonės kalbėjo Skapiškyje, Pandėlyje, Papilyje? Donelaitis rašė, pvz., skaurada. Tai 
ne tik jo vartotas žodis,  į pietus nuo Raguvos buvo net keli Skauradų kaimai, nekalbant jau apie 
kupiškėnų tarmę. Vabalninko krašte užtikome Žižmarį, prie Ramygalos upelį Žiežmojų, visiems 
žinomi Žiežmariai. Šių žodžių pagrinde mano manymu glūdi du žodžiai: žiža+more, t.y., purvynas 
kaip jūra. Šių pelkių, purvynų (Purvai, Laužai, Skaistbalys  - kaimai prie Vabalninko) dabar likę ge-
rokai mažiau. Laužai – toks pavadinimas tikriausiai atsirado dėl medžių išvartų, atsiradusių dažnai 
apsemiamose vietose.

Atlikome geografinį eksperimentą, nuo Ramygalos 1865 m. žemėlapiu eidami į kitą pusę, ne
ten, kur rodė genčių judėjimo kryptis. Vietovių su Gud-,  -gala, -gola, - galiai buvo kelis kartus re-
čiau. 4 prieš 14 nei prie Ramygalos pelkių, taip schemoje ir užrašėme.                 

Vietinis skapiškietis Vidmantas Markevičius ir jo sesuo Aliutė prisimena, kad pelkė, vadinama 
Dykabala, jau jų jaunystės laikais atitiko pavadinimą: kai kuriais metais ištuštėdavo. Po melioraci-
jos ištuštėjo visam laikui. Buvo kita, virš 10 km ilgio pelkė, vietinių vadinama Spalgienyne (spalgs 
– šaižus, veriantis, tinka ne tik šiai uogai, bet ir žvarbiam vėjui apibūdinti). Pagilinus Mituvos upelį 
(mitint – maitinti, papilietiškai tariant), tekėjusį šalia pelkės, šindien jos jau nebeliko, nebeliko ir 
spanguolių. Toks pat likimas laukia ir draustinio – Notigalos pelkės. Išeitis – užtvenkti iškastus iš 
jos griovius, jei suspės.

Vietinis kupiškėnas, nuo jaunystės viską matęs Alfonsas Šilinis sako, kad pelkių grandinė pra-
sideda jau nuo Svėdasų. Ta grandinė ir šiandien matyti žemėlapyje, ten, kur teka Jara, Šetekšna.
Vienas pelkes sausindavo Kupos baseino upeliai, kitas – Šventosios baseinas. Per laiką neliko ilgos 
Obonių – Tatkonių pelkės. Per Šimonių girią teka Pelyša, kuri anksčiau tekėjo per Užinio ežerą. Šis 
virto pelke (apie 12 ha), po to – pieva. Kai Šimonyse atidarė kapines, pirmas užkastas jose buvo Už-
inio pelkėje nuskendęs piemuo. Šepetos pelkę sausino upeliai Skodinis, Rudilis. Dabar ten – didelis, 
apie 1,5 km ilgio durpynas. O Jodybos pelkė užaugo mišku.

Kurios genties žodžiai Jara, Kupa? Jei Kupa kilo ne iš kupėti, tai gal iš kupat‘sia ? Jara prisi-
kviečia žodžius tinkamus kitai aplinkai, bet ne šiaim ramiam upeliui:  jāreties (dūkti, lakstyti) ir 
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jaryj (siautulingas, smarkus).
 
Rudilių bibliotekininkė atsiuntė tokias žinutes:
1. Rudilių mikrorajone yra didžiausia pelkė, vietinių seniau vadinama Vizbaro ežerėliu su pel-

kėtais krantais. Dabar tai Alojos draustinis, kuris plyti Kupiškio rajone, už Kukaukos kaimo, užima 
40 hektarų plotą. Draustinis įsteigtas 1974 m., siekiant išsaugoti natūralią Alojos pelkę. Algirdo 
Stančiko pasakojimu: Alojos pelkės ežerėlis negilus, briedžiai perplaukdavo. Čia auga spanguolės, 
bruknės, tekšės. Yra tundrų berželių. Netoli tos pelkės, Martyno Kubiliaus žemėje, yra ąžuolas, 
labai storas. Tokių Lietuvoje mažai yra. 

2. Už Morkūniškio kaimo, Viešintų kryptimi, yra Vosylių ežerėlis su pelkėtais krantais. Ten 
rudenį būna daug spanguolių. Dabar šį pelkėtą ežerėlį nusipirkę ūkininkai. 

3. Netoli Deparacijos (vietiniai vadina Daparancijos) miško, buv. Šatiliškio kaime, yra išnyku-
si Venclovų (kupiškėnų tarme Vinclovo) bala. Seniau buvo net nedidelis ežeriukas. Buvo labai daug 
mėlynių, bruknių, bet ir daug gyvačių. Tarybiniais metais, melioruojant, į miško gilumą buvo iš-
kastas griovys. Todėl pelkė beveik sunyko. Yra randama mėlynių, bet jau nebe tiek - kiek anksčiau. 
Raistas nyksta toliau. 

4. Bronės Bartulienės (mirusi) užrašytas pasakojimas: Dūbliškių kaime buvo duburys, kumša, 
dumblynas, kurį panaikino iškasdami griovius. Manoma, kad Dubliškių kaimo pavadinimas kilo 
nuo to duburio.Tas dumblynas vadinosi Vidugirių arba Juliuko bala. Nuo Dūbliškių dumblyno iki 
Rudilio upės tekėjo upelis Skiauteris. Jis tekėjo tik rudenį ir pavasarį, o vasarą išdžiūdavo ir būdavo 
gera pieva. A. Stančiko pasakojimu, Dūbliškių kaime buvo duburys. Ten tekėjo upeliukas, vietinių 
vadinamas Atžagoriu (koks taiklus tarminis pavadinimas!), nes tekėjo į rytus, į Juliuko balą, o ne į 
vakarus. Dabar išmelioruota. 

IŠTRAUKA IŠ ŠIMONIŲ PARAPIJOS 1828 – 1829 m.
MIRTIES METRIKŲ

Kas mirė pamatinis žodis giminės pamat. žodis Iš kur mirusysis
Gudanis gudas Sluškaicia slušat‘ Juodupėnai
Tučius tučnyj Sluškaičia slušat‘ Kinderiai

Kručienė krutoj Januška jāšana Kinderiai
Pauris pauris plikė, kiaušas Jurkštai

Šymanis Georg. Tučiūčia tučnaja, apkūni Juodziūnai
Sakalas Laurent. sokol Šimkovičiai

Čėnas censties stengtis, kovoti Šimonys
Gudaniene Ap. gudas Iš Alušų alus? Juodupėnai

Kovalūnas Ignat koval Pivarun varit‘ pivo Kairiai
Kurilovič kurit‘ Juodziūnai
Banyčia bania Mileišiai
Jarecka jaryj (aršus) Tomkievič tomnyj Kinderiai
Apšega apsekoties (sekti) Šimkūnai ? Gaigaliai
Pajarska pajāties? (pajodinėti) Černius čiornyj Gaigaliai
Šacka šatkij (lankstus) Giervaicia gervė Kinderiai

Gasiūnas gasit‘ Novinska novyj Tumasoniai
Tresnicka tresnut‘(trenkti) Urbany Urbināties (krapšt. Gaigaliai
Fiedorovič fiodor Baranovski baran Mileikiškiai
Pavilanis pavelt Grigai krik Gaigaliai
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Kas mirė pamatinis žodis giminės pamat. žodis Iš kur mirusysis
Jasevič jāt Siminovič semenit‘ Meleišiai

Černiučia čiornyj Valečki valit‘ Pelyšiai
Valbusaičia valbīt (vartyti akis) Kiepalas Jurkštai
Laučiūnas lovkij Dyra dirāt (dirti, plėšti) Pelyšiai
Ivanovski Ivan Gudaičia gudas Nociūnai
Toločko toloč‘ (grūsti, trinti) Reimany ? Butkūnai
Černius čiornyj Jurėnas Pelyšiai

Maloronkov malyje ruki Iš krivičių? Butkūnai
Vileniškis Zlatkučia pozolotit‘ Popiliai

Valela valit‘ Blazycia ublažat‘ (pataikaut Popiliai
Paška Georgijus pachat‘ Černius čiornyj Juodžiūnai
Voinovski Ignat voin Rutkievič Butkuny

Černis čiornyj Valečka valit‘ Pelyšiai
Slavinska slavnaja Tučius tučnyj Juodžiūnai
Sosnovska sosna (ar susna?) Paškievič pachat‘ Skūpeliai

Kokia čia statistika? Iš tų 300 mirties atvejų (1828, 1829, 1832 m.), perskaitytų kitų, atrink-
ome 40, apie kuriuos ką tik perskaitėte, kurie labiausiai  akivaizdžiai rodo ne tik lietuvių, bet ir  
rytinių baltų genčių buvimą šiame pelkių gausumu pasižyminčiame Šimonių krašte. Beveik tolygiai 
pasiskirsčiusių po visą Šimonių parapiją. Tos kitos gentys XIX a. pradžioje sudarė apie šeštą  dalį 
visų parapijos gyventojų ( jei, laikysime, kad ligos ir senatvė pakirsdavo visas gentis vienodai). 
Abejotinos pavardės (autoriaus patyrimui nepasiekiamos) nebuvo įtrauktos. Pvz., kam priskirti pa-
vardes Dobkievič, Kumbrevič, Basecka, Ziekievič, Lichodzievski? 

Laurynas Stuoka Gucevičius. Kodėl miniu čia mūsų įžymųjį architektą? Todėl, kad jis 1753 
metais gimė šioje parapijoje, Migonių kaime. Mėgstantys padailinti istoriją jam priskyrė Lauryno 
vardą. Kaip rodo cituoti metrikai, net ir po 70 metų  nebuvo tokio vardo. Buvo Lavrentij, Onufrij 
(bet ne Anupras), Georgij, Anastazija, Bogumila, Zacharius ir kiti. Taigi, mano supratimu, Migo-
nyse gimė Lavrentij, kaip kad lotyniškai užrašyta gimimo metrikuose (Lavrentius). Jo tėvas buvo 
Simon Masiulis, motina – Katrė Žekonytė. Kodėl jis nesivadino tėvo pavarde, kaip buvo visuotinai 
priimta? Dabar antrąją pavardę Stuoka žinovai naikina, sako, kad tai istorikų klaida. Stanislovas 
Stokas – buvo toks valstietis Migonių kaime. Rašydavo mūsų dienų šaltiniuose, kad čia patėvio 
pavardė. Simon Masiulis (jeigu tai tas pats) mirė 1785 metais, taigi, kai jo sūnui Lavrentijui buvo 
32 metai. Tuo laiku sūnus jau turėjo turtingų rėmėjų ir užsakovų visoje Lietuvoje, kam jam patėvio 
pavardė? Iš kur atsirado Gucevičiaus pavardė? Imdamasis detektyvo vaidmens, pradėsiu iš toliau. 
Lavrentijaus krikšto tėvai buvo Georgijus (ne Jurgis!) Malenonis (koks vardas ir kokia pavardė 
[malyj arba malevat’]!) ir Ona Baltušiūčia (dabar ji būtų Baltušytė). Kur ta ieškomoji pavardė? Ogi 
visai arti. Krikšto motinos Onos Baltušytės vyras buvo Motiejus (ar Matvej) Gucevič. Štai iš čia. 
Kristupas Gucenonis Migonyse minimas jau nuo 1649 metų. Kai kas bando aiškinti, kad pavardę 
Lavrentijus buvo priverstas pasikeisti po 1794 metų neramumų, bijantis caro valdžios represijų. Bet 
tuomet jam buvo jau 41 metai, negi iki to laiko nebuvo progos pasivadinti tėvo pavarde? Vienas iš 
paaiškinimų – jau jaunystėje, dar iki sukilimų jis buvo perkrikštytas. Bet tai jau kita tema. Lauryno 
Gucevičiaus istorijoje mums svarbu tai, kad čia pilna rytinių baltų atneštų vardų ir pavardžių.

Jei kas jau pasiilgo ne mažiau gražių lietuviškų pavardžių, tai jos, neabejotinai tokios buvo 
parapijoje: Ridikas, Kaulakienė, Mažeika, Šlapelyčia, Žibutis, Kaušakyčia, Masiulyčia, Šukiala, 
Gilvydienė, Rudokas, Kuniganis, Keršulyčia, Pukėnaičia, Janycia, Stanycia, Vilnanis, Pavilanis. 
Ši pavardė, kaip ir žodžiai pavelt, pavoliot, povalit’ vienodai buvo suprantama keliose gentyse. 
Pavilanis – tai tas, kuriam sekdavosi senovės žaidime veltynėse. 
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EPILOGAS

Kas čia buvo labiausiai netikėta? Netikėta ir sunku buvo išmušti iš galvos stalininių istorikų 
tvirtinimą, kad visos slavų kalbą vartojusios gentys (drevlianai, dregovičiai, radimičiai, krivičiai, 
viatičiai) buvo slavų gentys. Aliaksiejaus Dziermanto samprotavimai ir įrodymai, kad krivičiai – tai 
baltų gentis man pasirodė įtikinami, esu įtikintas, kad tai nėra propagandiniai teiginiai. Visai kitaip 
susiklostė mano rinkti faktai.

Todėl, kai perskaičiau Anykščių žemių aprašymą, kad Traupio parapijoje Ustronės vienkiemį 
valdė Boleslovo Krivičiaus šeima, žodis Ustronė man, įpratusiam prie žodyne vartojamų storon-
nij, postoronij, užaštrino vaizduotę.  Todėl galėjau pastebėti, kad cariniame 1871 m žemėlapyje 
(14 – 11 ir 14 – 12 lapai) panašios struktūros žodžiai ‘ uchobiči, uplova, uzlunok, uzgonskaja, 
ustrožino’ yra tas pats krivičių palikimas. 1866 metais sudarytame caro valdininkų  14 – 9 lape per-
skaityti kaimų pavadinimai Choduly, Chodorovka, Chodoroviči, pavardės latgalių krašte (Rezeknės 
valsčiuje) Chviaderovna, Kviaderovna, Kvidorovič ir pagaliau pavardės kupiškėnų krašte (Papilio 
parapijoje) Chodorovič, Kvadaraučius, Kvedaras parodo, kuriuo keliu buvo eita į vakarus. Kelias 
prasidėjo tikriausiai iš teritorijos, kurią pavadinau genčių katilu (tarp Oršos, Smolensko ir Kalugos). 
Čia prasideda upės Dniepras, Upa, Ugra, Oka ir kitos. Upelis Chazarovka kažin ar nėra atspindys 
sudaužytos chazarų valstybės, išlikę tos valstybės žmonės čia prisiglaudė. 

Kad latgalių per Lietuvą eita kartu su kitomis gentimis, rodo vietovardžiai su – gala,  - gole, 
- galy pelkėtose vietose. Nepertoliausia Šventoji. Kodėl būtent ši upė pavadinta šventa, ne ta kurią 
vadiname Šešupe, ar Minija? 13 – 13 lape be Ugros pamatysite Užatką (mūsiškai Žaltelę) ir Svencą 
(Šventąją). Toks sutapimas – tik atsitiktinumas?  Be Perkūno buvo ir žalčio kultas.

Ingrida Uktverytė, ieškodama informatyvių Lietuvos lingvistinėse grupėse DNR žymenų, pa-
teikia tokius rezultatus:

Iš čia matyti, kad rytų aukštaičiams labiausiai išreikštas žymuo N1c1. Priminsiu, kad tiems, kas 
tyrinėjo didesnes populiacijas, lietuviai, latviai, estai ir mariai pagal žymenų pasiskirstymą pateko į 
vieną klasterį. Labai arti Pabaltijo trijulės yra rusai (lenkai daug toliau). Dviejų asmenų (Jono Alberto 
Naktinio ir Valdemaro Valkiūno) DNR tyrimas ( vienoje iš JAV laboratorijų) parodė, kad šiedu taip pat 
turi Y chromosomos N1c1 žymenį. Jis būdingas Šiaurės Rytų Europai. Dabartiniai žymenų skirtumai 
reiškia, kad jiedu prieš kokius 5400 metų galėjo turėti bendrą protėvį iš finougrų. Todėl, atsakant į 
klausimą kur gi buvo genčių katilas, dabartinių faktų visuma nurodo Kareliją, Polocko žemes, Obolcus, 
Oršą, Smolenską.

Tą patį matome vietovardžių pasiskirstyme.  Paimkime lapą 9-7 (iš carinio 1865 m žemėlapio), 
pavadintą Opočka (prisiminkime Apaščią). Ten  kaimai Latuškina, Latyškova, Lešaja (prisiminkite 
anksčiau cituotą A.S.Puškiną), Litvinova, Karelina, Opočka, Skovorodino. Donelaitis rašė „skaura-

Pav.  Y chromosomos haplogrupės N1c1 pa-
siskirstymas (žalia spalva) tarp tirtų Lietuvos et-
nolingvistinių grupių (Ingrida Uktverytė, Daktaro 
disertacija, Vilnius, 2014).
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da“, prie Raguvos buvo ne vienas Skauradų kaimas,  čia Skovorodino, Polocko žemėse (lapas 12-7) 
Skavarodki, už Smolensko (lapas 13-11) Skovorodka, Skovoroda. Minėti lapai apima Oką, Dniep-
ra, Dviną.  Tarp kaimų, kurie turi šaknis lat lit karel, įsiterpę krivičiams būdingi: Vološno (9-7), 
Rogova (9-8), Volokovaja, Rogova (9-9), Krivcy, Krivocejevka (10-11), Krivaja, Koroli, Koroliova 
(12-6), Krivcova, Volotovki, Volony (12-7), Ragujeva (13-10), Krivuša (14-13), Krivolučje (14-15) 
ir t.t. Dabar, kai istoriškai aišku, kad kriviai – tai baltų gentis, reikėtų patikrinti pagal DNR tyrimus, 
ar tikrai Naktinio ir Valkiūno labai tolimi protėviai iš finougrų, ar iš krivičių, kurie ne vieną tūkstantį 
metų gyveno toje pačioje vietoje. 

Galima atsekti, kad kai kurios pavardės užuomazgas turėjo jau genčių katile. ŠR aukštaičiuose  
Mitras, o ten – trijų kiemų kaimas Mitrova (9-8), čia paslaptinga pavardė Variakojis, kurią bandėme 
aiškinti žodžiais „varas kajas“, ten, toli – Varakoina, 6 kiemai kaime (10-11). Tolokai už Smolensko 
kaimas Zykova (13-14), toks pat Polocko žemėse (12-7), einant ŠR aukštaičių link: Zykova – Zy-
kanis – Žekanis, pagaliau Migonių kaime Šimonių parapijoje Žekonis.

Daug vietovardžių genčių katile su šaknimi sel-. Selec, Selišče, Selilova, Staroselje, Sel‘na, 
Velikoselje, Seliukova, Sel‘kova, Selina, Selianina, Selinka ir pan. Ar lietuvių žodis sėlis reiškia tik 
sėlinti?  O gal taip pat zaselit‘? Tik reikia nepamiršti, kad po bado ir ligų išmirusius kaimus, išsi-
bėgiojusius po neramumų ir priespaudos carai stengėsi apgyvendinti, perkeldami žmones iš kitur.

 
Kaimų su šaknimi sel- pasiskirstymas Rusijos teritorijoje 1865 – 1871 metais. Kaip matyti, 

tokių daugiausia buvo 50 – 100 km į rytus nuo Smolensko ( 8 ir7 ). Vienas langelis šioje schemoje 
– tai vienas žemėlapio lapas (apimąs maždaug 50 x 70 km). Tušti langeliai tie, kurie liko netirti. Kita 
vieta – Polocko žemės ir į šiaurės rytus nuo jų. Jei Selinka, Selivanovo Selišče, Selco ir panašūs 
pavadinimai tai ne sėliai, tuomet gal čia dėl anksčiau pajudėjusių (išsibėgiojusių) į vakarus genčių 
atsiradusių tuštumų užpildymas?

Chazarka. Toks upelio pavadinimas (kaip ir kaimo kitoje vietoje Kazary) sukelia mintį, kad čia 
buvo prisiglaudę sutriuškintos Chazarų valstybės žmonės. Kaimas Polovcova, upelis kitoje vietoje 
Polovica sukelia kitą mintį, kad užregistruoti išlikusių poloviečių pėdsakai. Genčių katile. Sako. 
rašo, kad poloviečių kalba buvo labai panaši į lietuvių. 

Vietovardžiai Liadišči (9-9), Liadniki (12-6), Liadcy, 21 kiemas, Liadišči, 16 kiemų (14-11), 
Ladova (13-14), Ledneva (13-13), Liadova (13-12), miestelis Liady (13-9) tikriausiai tokiais buvo 
pavadinti todėl, kad apylinkės   po ledynmečio buvo apgyvendintos anksti, dar buvo kažkokių le-
dynų likučių.

Dabar apie šventus dalykus. Vienas, įvairiose vietose pasikartojantis, yra Dubrava. Ąžuolynas. 
Žinome, kokį vaidmenį vaidino ąžuolynai  pagonių apeigose. Kas išliko, praėjus beveik tūkstančiui 
metų po naujų dievų primetimo jėga? Parašyta, kad vienoje Dubravoje yra 20 kiemų, kitoje 35 
(14-10). Kas čia dabar gyvena? Kuo užsiima?  Iš kokių jie genčių? Vienas iš tų ažuolynų virto net 
miesteliu (Dubrovna, 815 kiemų), didesniu net už Oršą (šioje 639 kiemai, 14-9). Kas turėjo įtakos 
gyventojų skaičiaus didėjimui? Beliktų samprotavimai tuščioje vietoje. 

Kaip vadinti upeliai, ežerai? Upeliai Svetilia, Sveta Svečonaja (trys tokie maždaug iš 300). Yra 
Užanica, Uža, Užat, Užatok, Užatovka. Primena mums, kad dievą Perkūną garbinančioje teritori-
joje buvo žalčio kultas. Ežerai Sviatoje, Dievino. Kaimai Dievino (17 kiemų), Volkova (8 kiemai), 

 
 0 1 3 3 3 5    Š   
       4 2    
  1   4 4 1 1    
  3 6 Pol 0   2 R   
 1   3 4 Smol 8 7 3  5 
1   1 0 2 1 4 2 2 2 1 
 
Kaim su šaknimi sel- pasiskirstymas Rusijos teritorijoje 1865 – 1871 metais. Kaip matyti, toki 
daugiausia buvo 50 – 100 km  rytus nuo Smolensko ( 8 ir7 ). Vienas langelis šioje schemoje – tai 
vienas žemlapio lapas (apims maždaug 50 x 70 km). Tušti langeliai tie, kurie liko netirti. Kita 
vieta – Polocko žems ir  šiaurs rytus nuo j. Jei Selinka, Selivanovo Seliše, Selco ir panašs 
pavadinimai tai ne sliai, tuomet gal ia dl anksiau pajudjusi (išsibgiojusi)  vakarus geni 
atsiradusi tuštum užpildymas? 
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Volkolakova (16 kiemų) [13-9], kažkaip užsilikęs kaimo Žyni (12-6) pavadinimas. Vel‘na (14-10) 
rodo, kad buvo dar kitoks pasaulio supratimas.

Iš vietovardžių Vološnia, Volochova, Volokovaja (13-10), Voloki, Volkuša galėjo kilti pavardė 
Valkiūnas [Valul Valkūnas, kuris 17 a pradžioje užregistruotas Papilio (Popel) dvare]. Kaimas Zatyl-
ki primena mums Papilio dvare Pakaušianį.  Jachnovo Karelijoje ( 9-7) ir Jakniūnai Papilio dvare. Į 
kupiškėnų tarmę atneštas žodis jiaknos [kepenys]. Apie Žekonį jau minėjau. Nočevo Karelijoje (9-
7), Nakcionek, Nakcionovič Latgaloje, Nokcin, Nakcianis Papilio dvare. Chadary prie Smolensko ir 
Kadarai Papilio dvare. Radvilų raštininkai dabar vadinamą Papilį užrašydavo Popel [Pelenai]. Da-
bartinėje Baltarusijoje buvo Popeleviči [verčiame - Pelaniai]. Gerokai už Smolensko, ties Kozelsku 

Pav. Iškarpos centre galite perskaityti 
‚Malaja Goina, Goinna gora, Vara-
koina‘. Kas ką čia gainiojo, varinėjo? 
Kairėje žemai –‚Klevcova‘.
XVII a. pradžioje prie Biržų girios už-
rašyti Piotr Gajun ir Jurij Gajun, atsi-
rado keli Varakojai.

Pav. Cariniame žemėlapyje Užo (t. y. 
Žalčio) ežeras ir prie jo krivičių kai-
mas (Krivcy), 10 kiemų. Tai rodo kad 
šiose apylinkėse buvo žalio kultas.



56

Pav. Yra tikslinga, manau, ištirti DNR ypatybes rusinams ir kupiškėnų tarme kalbantiems.

EPILOGAS (B)

VAKARAI kur RYTAI kur
Švalėnas 1606 prie Agen. 11  4 Švalkuniški 12    5
Valkūnas  1606  prie Agen.11  4 Volkuša 9    9
 Valkiūnas  Sauginai, Pap.dv. Volkota 9  10
Nokcin   1606 Papilys  11  4 Nokčilevo (E) 9   10
Varakaj Papilio  dvaras Varakoina 10   11
Gajūnai, 1606 Papilio  dvaras Goina 10   11
Jurij Gajun Papilio  dvaras Goina gora 10   11
Raščiūnai Papilio dvaras Raščova 9    8
Broškielis 1606 Papilys    Braškina 9    8
Žekonis 1650 Migonys Zykova,  Zekojeva 9    8

cariniame žemėlapyje galima matyti kaimą Popelevo (žr. žemėlapio fragmentą). Taigi, Papilio vieto-
vardis atneštas iš toli. Astikių daug buvo Latgaloje. Bet ir čia, į šiaurės rytus, gerokai už Smolensko 
būta jų pirmtakų (kaimas Asitišči). Kažin ar niekada nebuvo ryšio tarp Nesvyžiaus (dabartinėje vie-
toje) ir vietovės už Smolensko, kur gyveno kniaz‘ Nesvidskij (13-14)?  Goina  ir Gajūnai prie Biržų 
girios – nieko bendro ( žr. iškarpą)? Toje pačioje dalyje Varakoina (ir Variakojai Papilio parapijoje). 
Kugijany ir Kugieniai prie Biržų girios. Karelijoje 3 kiemų kaimas Mitrova, Papilio krašte pavardė 
Mitras. Už Smolensko Gavčina, o 1528 metais Anykščių krašte minimas bajoras Gavanovič. Mada 
kaimus vadinti Rojeva, Rvy, o čia Rovėja. Opočka – Apaščia. Keletas vietovardžių, vadinamų Miti-
na, į papiliečių kalbą atneštas žodis mitint‘ – maitinti. Kaimas Ruzan, o čia tarminis ruzoti.

Į kupiškėnų tarmę  atnešti ne paskiri žodžiai, o kalba su savotiškai tariamais žodžiais, kai kurie 
žodžiai su kietaisiais garsais, žodžiai, artimi latgalių ir baltarusių vartojamiems, žodžiai su –oi-, pa-
siskolinti iš karelų. 

Gentys judėjo toliau, negu šiandien mums atrodo. Ugrai, palikę čia upes, upelius Ugra, Ugrica, 
kaimelius Ugrička ir kitus, nukeliavo net už Ukrainos, iki Panonijos. O iš genčių katilo atnešti kal-
bą, kurią iki šiol tebevadiname tarme, iki Kupiškio, yra joukų darbs, kaip sako žemaičiai.

Visi faktai rodo, kad iš toli buvo rytinių baltų  judėjimas į vakarus.
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VAKARAI kur RYTAI kur
Jan Mitrel 1612 Papilys  11  4 Mitrova 9    8
Jurij Nokcin Papilys,  1606 Nočeva 9    7
Liepsaliai Papilio dvaras Liposol’cy 9    7
Rovėja  Rovinova 9    7
Skamarakai Vabaln. Parap. Skomorochova 9    7
Ladyga Iškonys (Juškany) Ladygina 9    7
Jakniūnai Papilio dvaras Jachnova 9    7
Matišius Vabaln. Parap. Matiuši 9    7
Vaškai Pasvalio raj. Vaškova 9    7
Skauradai Panev. raj. Skovorodino 9    7
Smetona Lėnas Smetanina 9    7
Valul Valkiūnas Semeniškiai 11  4 Val’kova        9    7
Apaščia  Opočka 9    7
Žardiniai Papilio dvaras Žardiški 12    6
Jakubonis Papilio dvaras Jakubovo 12    6
Sviliai  Svily 12    6
Sližiai Papilio dvaras Sližovo 12    6
Bernotas Papilio dvaras Bernaty 12    6
Kučanis  1606 Papilio dvaras Kučinščina 12    6
Lebeniškiai Vab. parap. Lėbianiški 12    6
Kubiliai  1606 Papilio dvaras Kubliči 12    7
Ušeckas Papilio dvaras Ušač‘ 12    7
Kuginie  1606 Papilio dvaras Kugijany 12    7
Lamokai Vab. parap. Lomyši 12    7
Skaurada Donelaitis Skavarodki 12    7
Ivaška Papilio dvaras Ivašeki 12    8
Smetona Užulėnis Smetošino 13   10
Tverečius  Tveritino 13   10
Raguva  Ragujeva 13   10
Toleikis Pasvalio raj. Toleši 13   10
Klova Papilio parap. Klovka 13   10
Dūbra Papilio parap. Dubrova 13   10
Talačkonys Pasvalio raj. Talaškino 13   10
Klimas Papilio parap. Klimiatino 13   11
Vadapalas Papilio parap. Vodotoplia 13   11
Jaronis Pasvalio raj. Jaronova 13   11
Kakaras Pabiržė Kokorevka 13   11
Kručius Papilys Kruča 13   11
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VAKARAI kur RYTAI kur
Puzinas Papilio parap. Puzikova 13   11
Juška Biržų parap. Juškova 13   11
Skauradai Panevėžio raj Skovorodka 13   11
Šventoji  Svečonaja 13     9
Smaliečiai Papilio dvaras Smolena 13     9
Kadarai Papilio dvaras Chadary 13     9
Rovėja  Rojelovka 13   12
Astikiai Biržų parap. Asitišči 13   13
Švenčionys  Svency 13   13
Ladyga Biržų parap. Ladyškina 13   13
Žeruolis Panevėžio raj Žerelo 13   14
Gavėniškis Papilio dvaras Gavšina 13   14
Viederis Biržų parap. Vyderka 13   14
Tauras Biržų parap. Taurova 13   14
Krivičius Papilio parap. Krivcova 13   14
Lamokai Vab. parap. Lamochina 13   14
Valkiūnas 1606 Papilio dv. Volkoviči 13   15
Gritiškiai Papilio dvaras Gritčina 13   15
Kuliešius Papilio dvaras Kulešovo 14   14
Sviliai Vab. parap. Svileneva 14   14
Apaščia  Apočnia 14   14
Lėvuo  Levenskoje 14   14
Zabiela  Zabelino 14   14
Popel Papilys Popelevo 14   13
Valkiūnas 1606 Papilio dvaras Vial’kova 14   13
Bieliakas Biržų parap. Belič 14   12
Gaidelis Papilio parap. Gaidukovka 14   12
Gudeliai Papilio parap. Gudilovka 14   11
Klybas Papilio dvaras Klypina 14   10
Mažuikiai Papilio dvaras Mozyki 14   10
Macys Papilio dvaras Mackovo 14   10
Šimonis Papilio parap. Šimonovka 14   10
Čižiūnai Papilio parap. Čiževa 14   10
Krivičius Papilio parap. Krivili 14   10

Skaičiai ketvirtoje kolonoje rodo, kuriame didelio carinio (1865 – 1868) karinio žemėlapio  lape 
yra objektas. Venas lapas apima apie 50 x 70 km teritoriją. Visi minimi lapai (nuo 9 – 7 iki 14 
– 14) – tai Karelijos, Polocko, Oršos, Smolensko žemės. Čia spėjamai buvo genčių katilas.
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Papilio miestelio herbas. Konkurso nugalėtojai aiškina, kad jis toks to-
dėl, kad yra dvi religinės bendruomenės. Koks pasityčiojimas iš istori-
jos, koks užmaršumas! Buvo juk nemaža trečioji religinė bendruomenė, 
bet ją 1941 m. iššaudėme ir dabar to dar negalime prisiminti. Ko vertas 
tad kvietimas artimo meilei, pastoviai deklaruojamas po šių bažnyčių 
skliautais? Tai rodo, kad Lietuva netoli pažengė nuo inkvizicijos laikų 
papročių. Yra sukurtas save atgaminantis melo  mechanizmas, išsilai-
kąs jau kelis šimtus metų.

Senovėje žmonės darbo 
nebijojo. Matote akmenimis 
grįstą šulinį. Jo skersmuo 
apie 2 – 2,5 m. Gylis apie 6 
m. Kubilių kaimas, Papilio 
apylinkė.  

Susidarius sąlygoms, 
akmenys susilydo 

(eksponatas centre). 
Susilydo ir gentys. 

Pavyzdys buvo duotas, 
kalbant apie sėlius ir 
krivičius Vabalninko 

krašte XVII a. 
Foto J.A.N.
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Šis akmuo Skapiškio laukuose ko 
gero matė baltų genčių judėjimus. 

Pelkė. 1865 m. vietovardžiai rodo, 
kad aukštaičiai praleido kitas baltų 
gentis žemomis pelkėtomis vietomis.

Ieško sau vietos gyvenime. Ainos 
Vaičiulėnaitės piešinys, Biržų 

„Saulės“ gimnazija.

Moterims  senovėje tekdavo įvairūs ir 
sunkūs darbai. Prisiminkite dažniausią 

sakinį senovės kronikose; „Vyrus 
iškapojo, moteris, vaikus ir gyvulius 

išsivarė...“
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Rami Ugros upės tėkmė primena 
mums kadaise čia buvusį genčių 
margumyną, apie buvusius lietuvių, 
latvių, krivičių, karelų kaimus.

 Latgalių pilių likučiai. Šios genties 
vietovardžių likučius aptinkame iki 

pat Ramygalos, Lėno

Žmonės naują teritoriją užimdavo, 
įkurdami kaimus, o augalai 

– kolonijas. 
Foto J.A.N. 

Variakojiškis (prie Biržų girios, 
(gal pavadinimas kilęs iš varas kājas?). 
Kapų jau nematyti, tik žolės kitokios ir  likęs 
kryžius, iš vientiso akmens ištašytas. 
Kas čia gyvens po šimto metų?

Foto J.A.N. 
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Lietuvaitė tarnaujanti Latvijoje. Nežinomo aut. nuotr. apie 1930m. Ona Šlėgerytė iš Kuginių 
kaimo, aukštai, antra iš dešinės, be skarelės. Kodėl eidavo į Latviją? Todėl, kad žmonėmis laikė. 
Ne tik fotografuodavosi kartu, bet taip pat sodindavo visus samdinius su šeimininkais už vieno 

stalo, valgė visi tą patį maistą, ką šeimininkai turėjo. Už tą patį darbą mokėjo daugiau, nei 
Lietuvoje. Lietuvių ir latvių gentys nuo senų laikų nebebuvo priešiškos, praėjus viduramžiams.  

Pavyzdys iš Livonijos kronikų.
 Tuo laiku atėjo lettonai (l i e t u v i a i) į Koknesę, prašė taikos ir laisvo kelio į Estoniją; jiems 

buvo duota taika ir leista eiti prieš dar neapkrikštytus estus. Jie tuojau išvyko su savo kariuomene, 
taikiai perėjo lettų (l a t v i ų) žemę ir įsiveržė į Sakkalą, pagavo daug vyrų  ir juos užmušė, 

paėmė visą jų turtą, estų moteris, vaikus ir gyvulius išsivedė. Ir, vilkdami didelį grobį, jie grįžo į 
savo žemę kitu keliu. Teutonai liko nepatenkinti tuo, kad jie nusiaubė Sakkalą, kuri jau priklausė 

vyskupui.[Užrašyta apie 1213 m.]
 Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė, Livonijos kronikos, V., 1991, p.86.

Ulevič Karol (g. 1890 m. Vitebsko gub. Pastovių k.). 
Jo tėvą dirbusį eiguliu, nužudė piktadariai. 
Sūnus patraukė į Lietuvą.
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Melioracijos gadynė. Papiliečiai tempia akmenį skaldyti. 
Jie tuo metu negalvoja, kad tai – pagonybės prisiminimas. 

Senovėje akmuo žmonėms patikdavo. Jis nesutirpdavo, 
nesutrūnydavo. Nebent Perkūnas jį apskaldydavo. Kokį jį 
matei vaikeliu būdamas, toks jis likdavo, kai pasendavai, 

užpuldavo ligos.

Talka Gajūnuose. Paprasti žmonės, kad ir kalbėdavo 
truputį skirtingai, kad ir tikėdavo skirtingai,  bet 

nejausdavo priešiškumo. Priešiškumą, neapykantą, 
kliedėjimus ugdė kiti, pradedant inkvizicijos laikais. 

J.Valkiūno nuotr..
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Varinis pakabukas – žirgas, rastas krivičių palaidojimų vietose – pailguose kurganuose, rodo, 
kad buvo žirgo kultas. Iš A. Dziermanto parodytų eksponatų. Todėl nenuostabu, kad ten, rytuose, 
kur buvo genčių katilas, buvo ne tik kaimas Ivanovo, bet ir Janovo. Reiškia buvo ten Janis, mokėjęs 
gerai joti (jāt – joti).

Papilio dvare vardas Jan pagal savo paplitimą smarkiai viršijo kitus vardus. Daugybė sinonimų 
Januševičiaus  pavardei nuo XVII a. buvo vien tik Papilio dvare:

Jakūnas (jātnieks – raitielis);
Jananis (joņot – lėkti, dumti, skuosti);
Jančiūnas;
Janaševič;
Jonelanis (joni – galvotrūkčiais);
Janičiūnas (jāt – joti);
Janusevič;
Janušis;
Januška;
Januškevič;
Jariūnas (jārēties – daužytis, dūkti, lakstyti);
Jašinskas (jāšus – raitomis, jāšana – jojimas);
Jodelis (jādelēt – jodinėti);
Jodokas (jādināt -  prajodinti);
Jozelis (jŏzt – skuosti, dumti, lėkti); 
Jozėnas;
Šalia sinonimų prisimenant, kad valdžiusio kunigaikščio Radvilos vardas buvo Jonušas (Januš), 

galima drįsti iškelti prielaidą, kad Januševičiais buvo vadinami kunigaikščio Jonušo kavaleristai. 
Jozeliškis – kaimas prie Biržų girios.

Latgalių tarpe taip pat daug pavardžių, susijusių su jojimu. Janaševičova, Jaškan, Jašovna, 
Jecan, Jadzon, Janon, Joniavičova, Jonievič, Jonin, Joniuvič, Jošunovna, Jotcikova, Judzynovna, 
Judziak ir kt.. 


